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قيود أفراد

1 - احمد حسن احمد عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 1892 

ورقم قيد 9225    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية نوى شبين القناطر ملك/رافت حسين 

محمد

2 - سماح مرزوق عبدا بيومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 1893 

ورقم قيد 9226    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة النتاج وبيع اللبان, بجهة محافظة القليوبية شبرا 

هارس-ملك/ صابر عبدالحي نصر

3 - نورا جمال عبدالعزيز سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 1894 

ورقم قيد 9227    محل رئيسى  عن حظيره مواشي  حلبه لنتاج وبيع اللبان, بجهة محافظة القليوبية شبرا 

هارس ملك/السيد عبدالفتاح سالم

4 - السيد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

1895 ورقم قيد 9228    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية العمار الكبرى طوخ 

ملك/محمد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح

5 - رشا ابو الفتعوح السيد محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

1896 ورقم قيد 9229    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية شارع اسامه بن زيذ ملك/هانم 

احمد جبر العرج

6 - وائل احمد صابر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 1901 

ورقم قيد 9230    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة القليوبية ترسا المدينه المنوره ملك/حجاج 

عبدالحليم  حجاج

7 - مرقص طلعت شفيق عريان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

1902 ورقم قيد 9231    محل رئيسى  عن صنع اثاث, بجهة محافظة القليوبية ش السيد غزال -ملك/ رسمية سيد 

سليمان

8 - عيد اسماعيل محمد الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 1913 

ورقم قيد 9232    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة القليوبية ش ادم -قها -

ملك/فاطمه مصطفى على السيد

9 - انتصار ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم التركي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-05 

برقم ايداع 1921 ورقم قيد 9233    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية ش بنك اكندرية-

ملك/ زينب محمد غنيم ابوالعنين

10 - محمد بشير احمد السيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

1929 ورقم قيد 9234    محل رئيسى  عن اكسسوارت كمبيوتر )فيما عدا خدمات النترنت /بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية ش الدلتا -ملك/ هشام محمد ضياء الدين ابراهيم

11 - خالد احمد محمد زغيب علي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

1933 ورقم قيد 9235    محل رئيسى  عن تجاره حبوب وعلفه, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانة-ملك/ محمد 

ممدوح عطا

12 - خالد عبدالحميد عبدالباسط علي ابوليله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 1937 ورقم قيد 9236    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية بجوار مساكن 

السجل القديم قها-ملك/ نجوى رضا احمد
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13 - نورا احمد كامل فرج حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 1938 

ورقم قيد 9237    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر الجمال -ملك/حسين محمد عبد النبى عبد 

العال

14 - عمرو محمود سيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 1943 

ورقم قيد 9238    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البري والداخلي, بجهة محافظة القليوبية عزبة المنشية-مشتهر-ملك/ علم فتحي عبدا علي

15 - احمد عمر خيري احمد علوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

1949 ورقم قيد 9240    محل رئيسى  عن انشاء صوب زراعيه, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى -ملك/

محمد عمر خيرى علوان

16 - محمد ابراهيم سعد دغش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 1952 

ورقم قيد 9241    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة القليوبية بلتان طوخ ملك/سمير 

عبدالعليم محمد نصار

17 - علء فتحى خليل محمد العبادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

1953 ورقم قيد 9242    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع البقاله بالجمله, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى 

طوخ ملك/فتحى خليل محمد العبادى

18 - مصطفى محمود سالم السيد امبابى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

1956 ورقم قيد 9243    محل رئيسى  عن محل لتجارة المبيدات والسمدة, بجهة محافظة القليوبية الدير-الطريق 

العمومي-ملك/ محمود سالم السيد امبابي

19 - عبد المنعم سمير عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

1960 ورقم قيد 9244    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه-ملك/ مياده سيد 

صلح محمد

20 - ايهاب عدلى مصطفى سلمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

1961 ورقم قيد 9245    محل رئيسى  عن توريدات الللت, بجهة محافظة القليوبية ش محمد عبدالفتاح-ملك/ 

محمد السيد عبدالمجيد

21 - سحر عثمان عبدالمجيد زغيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

1962 ورقم قيد 9246    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القليوبية ش النقراشي-ملك/ سابق 

محمد محمود

22 - رانيا رمضان حمدى عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

1972 ورقم قيد 9247    محل رئيسى  عن ورشة اجزاء ميكانيكية, بجهة محافظة القليوبية مشتهر-ملك/هويدا 

صلح عبدالحكيم

23 - مجدى محمد محمد عودة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 1983 

ورقم قيد 9248    محل رئيسى  عن تصنيع مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية عرب الحمامشة-ملك/فاطمه على 

محمود على

24 - احمد سمير فتحى امين شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

1984 ورقم قيد 9249    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه بالجمله, بجهة محافظة القليوبية دور ارضى 

غرب السكه الحديد -ملك/السيد محمد عثمان

25 - هبه ابراهيم احمد محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

1987 ورقم قيد 9250    محل رئيسى  عن صيانة وبيع قطع غيار موتوسيكل, بجهة محافظة القليوبية نوب 

طحا-بجوار مسجد نور السلم-ملك/ كريمة محمد عماره عثمان
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26 - عماد سمير عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 1988 ورقم 

قيد 9251    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر- ش احمد منصور الخولى -حى 

الصوالحه -ملك/صابر السيد محمد احمد

27 - ناهد مهدى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 1989 

ورقم قيد 9252    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة القليوبية الدور الرابع علوي-ميت كنانة-ملك/ 

ناهد مهدي عبدالرحمن

28 - فطوم عبدالرحيم موسى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

1990 ورقم قيد 9253    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن بياض, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه- ملك/فطوم 

عبدالرحيم موسى ابراهيم

29 - محمد محمد محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 1992 

ورقم قيد 9254    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن بياض, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانة-ملك/ محمد محمد 

محمد سيد احمد

30 - نور عبدالحميد يوسف رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

1994 ورقم قيد 9255    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن بياض, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه- ملك/ 

فطومه عبدالرحيم موسى ابراهيم

31 - ايهاب عبد العزيز سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2006 ورقم قيد 9256    محل رئيسى  عن محل بيع وتجارة وتوريد المبيدات الزراعية ومكافحة الحشرات 

المنزلية والبذور والسمدة ومبيدات الصحة العامه وتوزيع وتوريد الكيماويات والت الزراعية والمعدات 

والمخصبات, بجهة محافظة القليوبية الكسابية-شبين القناطر -ملك/محمد السيد محمد ابراهيم

32 - محمود نصر محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2007 

ورقم قيد 9257    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية طحوريا - ملك/ نصر محمد محمد 

محمد خليل

33 - صالح عبدالناصر محمد مشرقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2008 ورقم قيد 9258    محل رئيسى  عن مصنع كرتون بيض, بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده- ملك/

احمد محمد حمد

34 - سالى محمود محمد سلمه شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2010 ورقم قيد 9259    محل رئيسى  عن مكتب توزيع وتسويق منتجات جلدية, بجهة محافظة القليوبية 5ش 

خليل العدوى الدور الثانى -ملك/ وليد احمد السيد

35 - وليد محمد ليثى محمد شعيره تاجر فرد  رأس ماله 0.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2013 ورقم 

قيد 8936    محل فرعى  عن ورشه تصنيع وتشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية كفر طحا- ملك/ حنان حمدى 

جدا

36 - حازم محفوظ حسين حسين الصفتي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2016 ورقم قيد 9260    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية تل بني تميم-

ملك/هيثم محفوظ حسين

37 - امل محمد صلح علم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2017 ورقم قيد 9261    محل رئيسى  عن اتيليه ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش سيدي سعيد-ملك/هيثم 

مصطفى عبدالسلم
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38 - عربى احمد محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2018 

ورقم قيد 9262    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه- ملك/ عمرو محمود 

عبدالفتاح

39 - رضا احمد البدوي سليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2019 ورقم قيد 9263    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة القليوبية الدير-الشارع الجديد-ملك/

عاطف عباس عبدالقادر

40 - محمد خالد عبدالفتاح ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

2020 ورقم قيد 9264    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى(, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى -ش شكاوه -اجهور الكبرى -

طوخ ملك/سمير عبداللطيف احمد

41 - محمد جاد الكريم علي حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

2026 ورقم قيد 9265    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش المحكمه-طوخ-ملك/هاني عطية محمد

42 - محمود السيد حلبى حمدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2027 

ورقم قيد 9266    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)دون توريد العماله والطباعه والحاسب الى والنترنت(, 

بجهة محافظة القليوبية ش-المحكمه ملك/هانى عطيه محمد محمد

43 - سماح رضا عبد الفتاح عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

2029 ورقم قيد 9267    محل رئيسى  عن معرض بيع اجهزة كهربائية )فيماعدا الكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة القليوبية بلتان -ملك/ سامى احمد عبده زايد

44 - ابتسام ياسر محمد خالد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 2030 

ورقم قيد 9268    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد احمد عبدالعزيز-ملك/ جمال شحاته 

محمد

45 - تهانى ابراهيم عبده البركاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

2035 ورقم قيد 9270    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر شبين-ملك/عيد احمد عواد على

46 - محمود سمير رسلن محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

2038 ورقم قيد 9271    محل رئيسى  عن تجارة الدواجن, بجهة محافظة القليوبية سندبيس -ش المنشية -ملك/ 

محمد سمير رسلن محمد

47 - وسام رمضان بكرى محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 2040 ورقم قيد 9272    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية بلتان ملك/محمد عبدالفتاح 

السيد محمد

48 - رانيا السيد احمد السيد الحصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

2045 ورقم قيد 9273    محل رئيسى  عن تجاره ملبس واحذيه, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى -ملك/ 

محمد احمد عبدالفتاح محمد صقر

49 - احمد عادل عبد العاطى سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 2059 

ورقم قيد 9274    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وصيانه خطوط النتاج والمصانع والغليات )فيما 

عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية كفر طحا 

-ملك/ عادل عبدالعاطى سيد ابراهيم
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فروع الفراد

1 - محمد سيد يحى احمد  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   1928 ورقم قيد   8877  محل فرعى  عن توريد 

حاصلت زراعية)فيماعدا توريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية عرب الخلوة -ملك/ محمد ممدوح مصطفى

2 - امجد وهبه جاد الكريم وهبه  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   1944 ورقم قيد   9239  محل فرعى  عن  

نشاط ورشه نسيج وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به  بجهة محافظة القليوبية ش الساقيه ابو المنجا الطريق 

البطئ مركز القناطر الخيريه

3 - امجد وهبه جاد الكريم وهبه  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   1944 ورقم قيد   9239  محل فرعى  عن  

نشاط ورشه نسيج وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به  بجهة محافظة القاهرة امتداد ش جمال عبد الناصر امام 

مسجد الرحمه

4 - وليد محمد ليثى محمد شعيره  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   2013 ورقم قيد   8936  محل فرعى  

عن ورشه تصنيع وتشكيل معادن  بجهة محافظة القليوبية كفر طحا- ملك/ حنان حمدى جدا

5 - محمد محمد عباس على ريحان  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   2031 ورقم قيد   9269  محل فرعى  

عن فــرع بنشاط / مصنع شنط بلستيك  بجهة محافظة القليوبية طوخ ـ قها الحسانيه , قليوبيه بملك/ احمد محمد 

عبدالسميع عامر

6 - محمد محمد عباس على ريحان  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   2031 ورقم قيد   9269  محل فرعى  

عن فــرع بنشاط / مصنع شنط بلستيك  بجهة محافظة كفر الشيخ ارض الشابورى شارع رشاد ابوالسعد بملك/ اكرام 

على ابراهيم الهابط

7 - محمود سمير رسلن محمد موسى  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   2053 ورقم قيد   9271  محل 

فرعى  عن تجارة الخضروات والفواكه  بجهة محافظة القليوبية سندبيس -محل رقم 2 -ش المنشية -ملك/محمد سمير 

رسلن محمد موسى

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - شعبان احمد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5209 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع  677 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

2 - سهام عبدالمنعم عبدالفتاح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   2299 قيد فى 02-04-2001 برقم ايداع  208 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة  نهائيا للوفاة

3 - عبير مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5723 قيد فى 23-01-2007 برقم ايداع  74 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

4 - سهام عبدالمنعم عبدالفتاح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   2299 قيد فى 21-07-2002 برقم ايداع  

1000002 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

5 - مصطفي احمد عبدالفتاح علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8236 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  1025 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة  نهائيا

6 - احمد محمد عبدالرحمن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   8455 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  1496 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

7 - مرعى سيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8049 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع  620 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

8 - عبد النبى عبد الرازق محمد حسن الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8879 قيد فى 14-06-2022 برقم 

ايداع  970 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

9 - محمد السيد احمد احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8599 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  337 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

10 - صباح حامد محمد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم   4623 قيد فى 01-10-2005 برقم ايداع  711 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

11 - هويدا صلح عبد الحكم ابراهيم حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7395 قيد فى 17-01-2017 برقم 

ايداع  31 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

12 - مجاهد صلح مجاهد منصور دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم   8145 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  

819 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

13 - سمر عبد العزيز مصطفى اسماعيل الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8697 قيد فى 20-03-2022 برقم 

ايداع  523 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

14 - خالد يحى احمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8871 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع  954 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

15 - احلم سليمان محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   2976 قيد فى 08-07-2002 برقم ايداع  389 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

16 - منى احمد منير حسن الغرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7445 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع  

565 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

17 - نسمه محمد ابراهيم عبد الرحمن سهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7807 قيد فى 11-02-2021 برقم 

ايداع  148 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم ترك النشاط نهائيا

18 - علي السيد فريد ابو هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8042 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  608 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره نهائيا

19 - مصطفى السيد فؤاد محمود الصفتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9083 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  

1463 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

20 - اسماء عواض محمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   5500 قيد فى 14-11-2006 برقم ايداع  1087 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

21 - احمد عبدالمنعم سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8966 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع  1176 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا
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22 - عصام على عثمان رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   480 قيد فى 04-04-1998 برقم ايداع  174 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

23 - سعاد حسنى عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   729 قيد فى 29-08-1998 برقم ايداع  436 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

24 - مسعد طوخى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7417 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع  289 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

25 - اسلم عادل رفاعى سالم دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8669 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  

463 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

26 - وليد عيد لطفى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   8805 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  788 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

27 - محمد سمير ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6316 قيد فى 11-09-2008 برقم ايداع  490 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

28 - ريان عبدالناصر روميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8460 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  1504 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

رأس المال

1 - سهام عبدالمنعم عبدالفتاح عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   2299 قيد فى 21-07-2002 برقم ايداع   

1000002 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000.000

2 - هشام نعيم مبارك محمد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم   9086 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع   1472 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - محمد عبد المنعم على القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم   7007 قيد فى 03-07-2012 برقم ايداع   391 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

4 - ياسر عبدالنبى احمد اصلن تاجر فرد سبق قيده برقم   4507 قيد فى 11-07-2005 برقم ايداع   528 فى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - صبحى محفوظ على عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم   7459 قيد فى 26-10-2017 برقم ايداع   708 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - سميره سميرسليمان عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   7884 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع   305 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - السيد عواد السيد احمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    7648 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش عزالدين صادق الموجى-ملك/ 

محمد فتحى خطاب

2 - السيد عواد السيد احمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    7648 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش بورسعيد -ملك/ عواد السيد 

احمد عبدالوهاب

3 - السيد عواد السيد احمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    7648 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع    

670 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش عز الدين صادق الموجى -ملك/

محمد فتحى خطاب

4 - محمد سيد يحى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8877 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    968 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب الخلوة -ملك/ محمد ممدوح مصطفى

5 - وفاء محمد عبدالفتاح احمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    9193 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    

1817 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك/ عبدا سلمه 

احمد

6 - مصنع سند لتكنولجيا منتجات اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم    303 قيد فى 17-12-1997 برقم ايداع    

334 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تحويل  القيد رقم 6317 بيداع رقم 

3014 فى 2008/6/14  الى فرع  لسجل طوخ برقم 303 فى1997/12/17

7 - احمد فرغلى محمد زهر تاجر فرد سبق قيده برقم    3854 قيد فى 29-02-2004 برقم ايداع    178 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/الدور الرضى ميت كنانه 

ملك/احمد فرغلى محمد زهر

8 - هشام نعيم مبارك محمد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    9086 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع    

1472 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/الشارع 

العمومى بجوار صيدلية دز على القرش -عرب الصوالحه ملك/عز الدين حامد غانم على الشيمى

9 - شديد عطية سلمة عليوة شديد تاجر فرد سبق قيده برقم    8676 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    484 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب الغديرى-ملك /عبد المنعم عطيه 

سلمه عليوه شديد

10 - وليد محمد ليثى محمد شعيره تاجر فرد سبق قيده برقم    8936 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

1109 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر طحا- ملك/ حنان حمدى 

جدا

11 - محمود سمير رسلن محمد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    9271 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

2038 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية سندبيس -محل رقم 2 -ش 

المنشية -ملك/ سمير رسلن محمد موسى
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النشاط

1 - سيده عبده على عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  7084 قيد فى 08-04-2013 برقم ايداع    157وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  صنع اثاث

2 - حسين سليمان حسين حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  879 قيد فى 26-11-1998 برقم ايداع    613وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مكتب رحلت ونقل عمال)بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الدولى والداخلى(

3 - نورا رفعت عبدالحميد فريد تاجر فرد سبق قيده برقم  7423 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع    360وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مكتب رحلت ونقل عمال)بعد الحصول على 

الترخيص الزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى وفيما عدا الحلت السياحيه

4 - مصنع سند لتكنولجيا منتجات اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم  303 قيد فى 17-12-1997 برقم ايداع    

334وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الفرع /مجزر دواجن

5 - هيثم احمد محمد احمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  7458 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع    696وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مركز اصلح جرارات زراعية

6 - شديد عطية سلمة عليوة شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  8676 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    484

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب نقل عمال ورحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

7 - وليد محمد ليثى محمد شعيره تاجر فرد سبق قيده برقم  8936 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    1109

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط الى/ورشه تصنيع وتشكيل معادن

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8786 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2022  برقم ايداع 741.000 الى : مكتب الهندسيه لخدمات المصاعد والتوريدات الكهربائيه

2 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7998 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2021  برقم ايداع 539.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى/مطعم استاكوزا للماكولت البحريه

3 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8273 وتم ايداعه بتاريخ   

13-10-2021  برقم ايداع 1,107.000 الى : محمد ربيع عرفه محمد الديب

4 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9061 وتم ايداعه بتاريخ   

a s 05-09-2022  برقم ايداع 1,390.000 الى : الدولية

5 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9154 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2022  برقم ايداع 1,696.000 الى : اليسر للملبس الجاهزة
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الشخاص

1 - محمد محمد عباس على ريحان  مدير فرع المقيد برقم قيد   9269 وتم ايداعه بتاريخ  25-12-2022 برقم 

ايداع    2031تم التأشير فى تاريخ   25-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

العناوين

النشاط
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الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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تجديد افراد

1 - شعبان احمد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5209   قيدت فى   13-07-2006 برقم ايداع    

677 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

2 - تعديل السم التجارى الى  ورشة سامح مناف للرخام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5262   قيدت فى   

06-08-2006 برقم ايداع    756 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-05

3 - علء عبد الفتاح دسوقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1035   قيدت فى   10-03-1999 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

4 - سهام عبدالمنعم عبدالفتاح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2299   قيدت فى   02-04-2001 برقم 

ايداع    208 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

5 - ناصر حامد محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2508   قيدت فى   25-08-2001 برقم ايداع    

458 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

6 - عبدالحميد عبدالحميد زكى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2991   قيدت فى   16-07-2002 برقم ايداع    

408 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

7 - طه جمال عبد ا أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6175   قيدت فى   01-01-2008 برقم ايداع    2 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

8 - وسام شوقى ابراهيم نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2789   قيدت فى   30-03-2002 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

9 - عبير مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5723   قيدت فى   23-01-2007 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-01-22

10 - ناجى محمد ناجى احمد الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6115   قيدت فى   03-10-2007 برقم ايداع    

792 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

11 - محمد سلمه محمد سالم الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7426   قيدت فى   28-05-2017 برقم ايداع    

378 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

12 - وليد عبد الموجود عبد العظيم محمد العمراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1674   قيدت فى   

16-04-2000 برقم ايداع    1674 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-15

13 - سهام عبدالمنعم عبدالفتاح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2299   قيدت فى   21-07-2002 برقم 

ايداع    1000002 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-20

14 - عماد نصر سلمة نصر سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6169   قيدت فى   11-12-2007 برقم 

ايداع    918 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

15 - أحمد حسن صالح أحمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6150   قيدت فى   19-11-2007 برقم 

ايداع    873 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

16 - محمد احمد محمود محمود حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7353   قيدت فى   11-05-2016 برقم 

ايداع    256 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

17 - مها صالح السيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7456   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

677 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

18 - مصنع سند لتكنولجيا منتجات اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303   قيدت فى   17-12-1997 برقم 

ايداع    334 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

19 - معرض السيد عبد المنعم لتجارةالسيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303   قيدت فى   2005-08-09 

برقم ايداع    586 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

20 - صباح حامد محمد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4623   قيدت فى   01-10-2005 برقم ايداع    

711 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30
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21 - هويدا صلح عبد الحكم ابراهيم حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7395   قيدت فى   2017-01-17 

برقم ايداع    31 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

22 - مصطفى ندا عبد الرازق بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2248   قيدت فى   28-02-2001 برقم 

ايداع    150 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

23 - محمد عبد السلم أحمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5013   قيدت فى   02-05-2006 برقم 

ايداع    398 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

24 - حمدان حسن عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5961   قيدت فى   16-04-2007 برقم ايداع    

412 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

25 - السيدة محمدى على خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2100   قيدت فى   05-12-2000 برقم ايداع    

693 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-04

26 - احلم سليمان محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2976   قيدت فى   08-07-2002 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

27 - امير سامى محمد سعيد الديرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6814   قيدت فى   08-06-2011 برقم 

ايداع    349 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

28 - محمود عبد الهادى محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7430   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    416 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

29 - هيثم احمد محمد احمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7458   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

30 - عبدالسلم محمد محمد عفيفى عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7455   قيدت فى   2017-10-10 

برقم ايداع    670 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

31 - سعيد محمد عبد الحميد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3157   قيدت فى   30-10-2002 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

32 - اميره وجيه احمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7412   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

234 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

33 - حمدى ابراهيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2054   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

34 - اسامه عربى عيد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3245   قيدت فى   06-01-2003 برقم 

ايداع    18 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

35 - محمد الشحات عبد المقصود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5398   قيدت فى   11-10-2006 برقم 

ايداع    952 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

36 - اسماء عواض محمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5500   قيدت فى   14-11-2006 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

37 - عصام موسى محمد نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6144   قيدت فى   12-11-2007 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

38 - محمد فهمى ابراهيم درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6715   قيدت فى   05-12-2010 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-04

39 - ضياء الدين عبد النبى عبد العظيم عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7258   قيدت فى   

24-05-2015 برقم ايداع    279 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-23

40 - نفيسه محمود محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   315   قيدت فى   20-12-1997 برقم ايداع    

346 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

41 - سعاد حسنى عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   729   قيدت فى   29-08-1998 برقم ايداع    436 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-28

42 - مسعد طوخى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7417   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01
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تجديد شركات

1 - تعديل اسم الشركة  محمد عويضة بركات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   191  قيدت فى  

23-06-1996 برقم ايداع   1885 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2026  12:00:00ص

2 - مستودع تامر فرج زكريا زكريا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   7212  قيدت فى  2014-12-23 

برقم ايداع   557 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2024  

12:00:00ص
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