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قيود أفراد

1 - علم عاطف محمد محمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1266 ورقم قيد 70945    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية كفر شكر ملك / انتصار 

ابراهيم متولى

2 - وائل  محمد عبده صالح جعفر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1276 ورقم قيد 70946    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك, بجهة 

محافظة القليوبية نقباس - بجوار جامع الرحمن الرحيم بملك منى محمد عبدالباسط

3 - رفعت مهدى زكى خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1279 

ورقم قيد 70947    محل رئيسى  عن مزرعه بيع  مواشى حلبة, بجهة محافظة القليوبية كفر شكر - المنشأة 

الصغرى بملك زكى مهدى زكى هلل

4 - اميل توفيق ذكى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1281 ورقم 

قيد 70948    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدويه, بجهة محافظة القليوبية كفر 

سعد برج الزهرى خلف كوبرى الفحص ملك / محمد احمد عوده

5 - السيد سعيد محمد احمد محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1291 ورقم قيد 70949    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار محمول فيماعدا الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القليوبية دجوى - بنها بملك هانى على منصور على

6 - رندا عبد المنعم محمد احمد طبل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1292 ورقم قيد 70950    محل رئيسى  عن بيع وتربيه تسمين مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية كفر شكر المنشاءه الصغرى ملك /  بسمه احمد عبد الصادق

7 - لوريس عطيه شحاته عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1304 

ورقم قيد 70951    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى عقار رقم 22شارع 

عطيه عتمان -اتريب بنها بملك/ريمونده عطيه شحاته وناهد  عطيه شحاته ومينا عطيه شحاته

8 - الء وليد السيد عبدالحميد عرابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1308 ورقم قيد 70952    محل رئيسى  عن بيع زيوت نباتيه ومواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية المنشاه 

الكبرى ملك نوال محفوظ حسن

9 - اسماء مصطفى محمدى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1309 

ورقم قيد 70953    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل فيماعدا الدوية, بجهة محافظة القليوبية بندر 

بنها - 14 شارع اول طريق بنها الزقازيق منشية النور ملك عبدل عبدالستار محمد مصطفى

10 - اسماعيل عبدالعزيز محمد محمود العنانى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 1316 ورقم قيد 70954    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة القليوبية نقباس بملك/محمد 

عبدالعزيز محمد

11 - مهدي عبدالقادر مهدي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 1317 ورقم قيد 70955    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية عزبة السوق - ش 

14 ابو ربيع بملك حسام عبدالظاهر خليل

12 - محمود حامد عبدالحميد ابراهيم علم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 1318 ورقم قيد 70956    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية فيماعدا توريد 

العماله والكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القليوبية بندر بنها ش حسن صبرى وسط البلد الكورنيش بملك جمال 

عبدالمنعم النجار
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13 - محمد عبدالعزيز المصلحى الراعى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1322 ورقم قيد 70957    محل رئيسى  عن بيع دهانات ومستلزمات ديكور, بجهة محافظة القليوبية برج 

الكمال-طريق بنها كفر سعد ملك/محمد عبدالعاطى

14 - محمد احمد على محمد احمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1327 ورقم قيد 70958    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

القليوبية شارع هاشم الشديه ملك / رضا عزمى عبد ا عوض

15 - سميره صابر سليمان هيبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1334 

ورقم قيد 70775    رئيسى آخر  عن ورشه ملبس فماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة القليوبية بجوار 

صيدليه حجاب-عزبه الزراعه ملك/كمال محمد مرسى

16 - محمد متبولى يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1335 ورقم قيد 70959    محل رئيسى  عن سوبر ماركت مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار 

ملك / متولى يوسف ابراهيم خاطر

17 - منور رشدى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1336 

ورقم قيد 70960    محل رئيسى  عن معلف تربيه وبيع مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة القليوبية الشقر 

بملك/غريب مجدى غريب

18 - ابراهيم محمد عبد العزيز ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-05-16 

برقم ايداع 1342 ورقم قيد 70962    محل رئيسى  عن ورشه تقطيع رولت بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 

14 شارع ابن قمر الشديه ملك / ابراهيم محمد عبد العزيز ابراهيم الشرقاوى

19 - نجوى ابراهيم احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1337 ورقم قيد 70961    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر الحمام - 

ملك السيد محمد محمد محمد غانم

20 - احمد طلعت عبد الوهاب عبد الشافى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1354 ورقم قيد 70964    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر عزب غنيم 

ملك / محمد ضيف احمد ضيف

21 - بشرى عبده السيد على جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1362 

ورقم قيد 70965    محل رئيسى  عن التصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذالك, بجهة محافظة القليوبية 

نقباس طريق بنها بتمده ملك / فتحيه يسن احمد

22 - خالد حامد سالم سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1365 ورقم 

قيد 70966    محل رئيسى  عن معلف تربيه وبيع مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة القليوبية جزيره بلى ملك 

/ رافت حامد سالم سليم

23 - محمد عيسى محمد سرور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1370 

ورقم قيد 70967    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر الحصه ملك / حسن مامون حسن 

الشوربجى

24 - ابو الفتوح محمد عز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1371 ورقم 

قيد 70968    محل رئيسى  عن حلقه, بجهة محافظة القليوبية برج المعتمد بعد كوبرى الفحص طريق كفر سعد 

ملك / مشرف معتمد على - معروف معتمد على

25 - نبيل وديع بشاره منصور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1372 

ورقم قيد 70969    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة القليوبية دجوى ملك/تامر وديع بشاره يوسف
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26 - محمد احمد عبدالحميد احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1375 ورقم قيد 70970    محل رئيسى  عن بيع وخدمات محمول فما عدا الكمبيوتر والنتر نت, بجهة محافظة 

القليوبية كفر عطاا شارع داير الناحيه بملك/شنوده صالح بدوى

27 - مسعده حسين ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1378 

ورقم قيد 70971    محل رئيسى  عن تجارة سجائر و معسل, بجهة محافظة القليوبية بنها مركز بنها - كفر الشيخ 

ابراهيم - القليوبية  - ملك / صابر فؤاد محمد محمد

28 - محمد عبدا محمد محمود نصار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1379 ورقم قيد 70972    محل رئيسى  عن مصنع حلوه طحينيه وطحينه, بجهة محافظة القليوبية الرمله-مبنى 

مكون من دور ارضى كائن شارع الصفا ملك/محمد عبدا محمد محمود نصار

29 - عاطف منير عوض ا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1399 ورقم قيد 70434    رئيسى آخر  عن مقاولت متكاملة وتوريدات عمومية فيماعدا توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القليوبية كفر صليب سلمة - محل رقم 2 بملك بيشوى نبيل عبده

30 - احمد محمد رضا السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1393 

ورقم قيد 70973    محل رئيسى  عن محل بيع مبيدات زراعية المصرح بها قانونا, بجهة محافظة القليوبية ميت 

الحوفين ملك هيثم محمد رضا

31 - جيهان ابو الفتوح فتح ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1395 ورقم قيد 70974    محل رئيسى  عن مكتب اعمال نظافه فيما عدا توريد العماله, بجهة محافظة القليوبية 

وروره شارع السوق ملك / فتح ا ابو الفتوح فتح ا

32 - ماهر رضا عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1397 

ورقم قيد 70975    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية مرصفا-عزبه رشيد القليوبيه ملك/

رضا عبدا محمد

33 - ايهاب محمد محمد محمد البرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1406 ورقم قيد 70978    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن ووحده جرش وخلط, بجهة محافظة القليوبية 

كفر الشموت ملك / شريف محمد محمد محمد

34 - الء محمود محمد محمود الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1408 ورقم قيد 70979    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس فيماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القليوبية 

بندر بنها برج الوليد شارع امتداد ش الرياضة ملك وليد محمد راشد محمد

35 - على صالح على على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1411 ورقم 

قيد 70980    محل رئيسى  عن كاميرات مراقبه وامن صناعى فما عدا الكاميرات اللسلكيه والمن والحراسه 

والنتر نت بعد الحصول على الترخيص اللزمه, بجهة محافظة القليوبية رقم 1 مدخل أ خلف البحوث الزراعيه 

ملك/احمد مهدى السيد

36 - احمد مجدى محمد مهدى سباعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1420 ورقم قيد 70981    محل رئيسى  عن تفصيل وبيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

القليوبية طحله محل بالدور الوضى ملك / رجب محمد عبد الظاهر هيكل

37 - قمر عبدالوهاب محمد حسن جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 1431 ورقم قيد 70983    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القليوبية ش الكوبرى الجديد الشموت بملك رمضان عبدالعال عرب اسماعيل

38 - عزيزه مرعى ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1427 

ورقم قيد 70982    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار ملك / هانى احمد 

السيد
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39 - ابتسام عبد الحميد عبد القوى دبور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1443 ورقم قيد 70986    محل رئيسى  عن تنميه موارد بشريه فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص الزمه, بجهة محافظة القليوبية شارع محمد عبد الواحد بجوار مدرسه الفتح قسم ثان بنها 

ملك / عبد السميع احمد عبد السميع احمد

40 - محمود رجب محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1446 

ورقم قيد 70987    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية البقاشين ملك / رجب محمود 

محمد

41 - شيماء مجدى ابراهيم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1456 

ورقم قيد 70988    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  واعمال نظافه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنتر نت(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم/2 شارع النزهة المنشيه ملك/حنان كمال احمد اسماعيل

42 - فاطمه عبدالبارى محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1458 ورقم قيد 70989    محل رئيسى  عن تربيه وبيع مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة القليوبية طحله 

ملك/زكريا مصطفى عبدالمعبود اسماعيل

43 - محمدى جمال محمدى شرف احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1460 ورقم قيد 70990    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وتجارة دواجن, بجهة محافظة القليوبية مرصفا - بنها 

عزبة ابو حشيش بملك محمد ابراهيم فتحى

44 - دعاء مسعد السيد احمد حمزة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1461 ورقم قيد 70991    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن وتجارة منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 

عزبة ابو حشيش بجوارعزبة  خضرة مرصفا بملك محمد ابراهيم فتحى

45 - منى على عفيفي حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1466 ورقم 

قيد 70992    محل رئيسى  عن محل خياطة ملبس فيماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القليوبية ش 

عبدالمقصود ملك محمود محمد عبدالحليم

46 - محمود خالد محمود السيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1469 ورقم قيد 70993    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار ملك ابو 

الفتوح عبدالصادق ابراهيم

47 - السيد شعبان عطيه عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1481 ورقم قيد 70745    رئيسى آخر  عن بيع وتربيه مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية جمجره القديمه ملك / اسماء عيسى اسماعيل على

48 - ايمان فضل عبدالفتاح عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1475 ورقم قيد 70995    محل رئيسى  عن مزرعه تربية وتجاره دواجن وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 

مرصفا عزبه ابوحشيش بجوار عزبه خضره ملك/محمد ابراهيم فتحى ابراهيم

فروع الفراد

1 - احمد حمدي عبدالرحمن احمد  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1403 ورقم قيد   70977  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 3 عماره رقم 1 ش حسين الضو فيصل

2 - احمد حمدي عبدالرحمن احمد  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   1403 ورقم قيد   70977  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة القليوبية ش الرشاح ناصيه ش محمد شاهين
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قيود الشركات

1 - احمد فتحى وشريكه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    1402 

ورقم قيد  70976    مركز عام  عن تعبئة مواد غذائية وتوريدات عمومية فيماعدا توريد العمالة والطباعه 

والكمبيوتر والنترنت  بجهة محافظة القليوبية 21 شارع عين شمس بملك مينا حليم

فروع الشركات

Page 6 of 18 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

 محو - شطب

1 - السيد عبد الرؤوف سعيد عبد الرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   65347 قيد فى 02-06-2009 برقم 

ايداع  1657 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

2 - شحنه كمال عبدالفتاح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   69367 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع  1462 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

3 - سوميه عبدالعظيم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   69431 قيد فى 28-10-2019 برقم ايداع  3046 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

4 - عبدالحى موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38184 قيد فى 17-09-1986 برقم ايداع  3110 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بأمر محو لعتزال التجارة

5 - فاطمه السيد عطيه عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   57217 قيد فى 24-06-2002 برقم ايداع  1686 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

6 - محمد السيد محمد صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   70721 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع  336 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

7 - ماجد محمدى عفيفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59844 قيد فى 07-04-2004 برقم ايداع  1085 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

8 - على احمد محمد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم   61223 قيد فى 22-05-2005 برقم ايداع  1612 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

9 - يوسف سمير احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70658 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  85 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

10 - محمد عبد الخالق على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   67742 قيد فى 08-06-2015 برقم ايداع  

1332 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للستغناء عن النشاط

11 - أحمد سعيد جوده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69623 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  467 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للستغناء عن النشاط

12 - حنان محمد حسن على حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65209 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع  

1930 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى اخر بنشاط فول وطعميه

13 - جمال مغاورى السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65953 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع  2685 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم  شطب القيد لترك النشاط نهائيا للرئيسى الخر

14 - عاطف عبد العزيز سعيد حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66116 قيد فى 08-10-1994 برقم ايداع  

2734 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد الرئيسى الخر

15 - احمد محمد عيسى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70309 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

2299 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

16 - ايمان قطب طلبه محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70515 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

2886 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

17 - اسلم محمد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   69864 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  892 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

18 - هدى عبدالستار سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   51440 قيد فى 01-12-1997 برقم ايداع  3673 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

19 - محمد عبد الفتاح على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66697 قيد فى 04-07-2012 برقم ايداع  

1570 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - محمد محمود عبدالحميد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم   70405 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   

2522 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

2 - وائل  محمد عبده صالح جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   70946 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

1276 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - حمدى محمد ابراهيم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم   70963 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع   1345 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

4 - بشرى عبده السيد على جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   70965 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   1362 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - حنان محمد حسن على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   65209 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع   745 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - صيدليه زين تاجر فرد سبق قيده برقم   47880 قيد فى 14-12-1993 برقم ايداع   3292 فى تاريخ  

24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

7 - خالد محمد زين العابدين عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   47880 قيد فى 17-02-1997 برقم 

ايداع   387 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

8 - رحمه محمد عبد العظيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   70888 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   

1069 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - شيماء مجدى ابراهيم مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   70988 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   1456 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

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

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة ابو جرف الرملة بملك عزالدين 

محمود عبدالغفار

2 - عبدالباسط شكري عبدالرازق سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    69932 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/متولى احمد 

على احمد

3 - بثينه ابراهيم مصطفى الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    55113 قيد فى 02-10-2000 برقم ايداع    

3285 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل الغنوان الى / اسنيت امام 

مسجد مخيمر هندى ملك / السيد على السيد على

4 - سميره صابر سليمان هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم    70775 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    563 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بجوار صيدليه حجاب-عزبه الزراعه 

ملك/كمال محمد مرسى

5 - محمد ابراهيم السيد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    69148 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

3321 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ح 1 مج 4 مكتب 1 السادس من 

اكتوبر

6 - أحمد سعيد جوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    69623 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    1717 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 467 

في 2021/2/25

7 - لمياء بدير مرسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    70772 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    553 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ميت العطار ملك / السيد 

ابراهيم السيد المليجى

8 - حنان محمد حسن على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    65209 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع    745 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر بنشاط فول وطعميه

9 - رجب نظيم جاد على تاجر فرد سبق قيده برقم    66252 قيد فى 19-06-2011 برقم ايداع    1392 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / ايهاب خيري نظيم جاد

10 - سحر عبدا محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    69735 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    446 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / نبيل صبيح احمد 

صبيح

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

2607 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر صليب سلمة - محل رقم 2 

بملك بيشوى نبيل عبده

12 - صيدليه زين تاجر فرد سبق قيده برقم    47880 قيد فى 14-12-1993 برقم ايداع    3292 وفى تاريخ  

24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الرمله ملك/خالد محمد زين العابدين

13 - حنان محمد حسن على حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    65209 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / تصفا كفر 

شكر  شارع المستشفى بملك / سعديه خليل احمد

14 - رحمه محمد عبد العظيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    70888 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

1069 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الى/ميت عاصم 

مركز بنها ملك/عبدالمحسن طنطاوى السيد عفيفى

15 - محمد عبدالمنعم سليم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    68176 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع    

2064 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / محمد 

عبدالمنعم سليم موسي
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16 - السيد شعبان عطيه عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    70745 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    

428 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الربعين شارع ابو رضوات 

ملك / ماهر احمد مصطفى احمد

17 - السيد شعبان عطيه عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    70745 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    

428 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الربعين شارع ابو رضوان 

ملك / ماهر احمد مصطفى احمد

18 - السيد شعبان عطيه عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    70745 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    

428 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جمجره القديمه ملك / اسماء عيسى 

اسماعيل على
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

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

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تربية وبيع دواجن

2 - وائل  محمد عبده صالح جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  70946 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

1276وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /استيراد فماعدا المجموعه19 والفقره 

36من المجموعه 6 فى حدود اللوائح والقرات المنظمه لذلك

3 - بثينه ابراهيم مصطفى الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  55113 قيد فى 02-10-2000 برقم ايداع    

3285وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله

4 - محمد ابراهيم السيد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  69148 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

3321وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل ومكملت 

غذائية ومطهرات ومنظفات وزيوت عطرية واعشاب طبية لدى الغير وتجارة مستلزمات وتجارة واعشاب طبية 

ومنتجات عسل بالبروبلين الجينسينج وكريم بشره للتفتيح وتعبئة وتغليف وتجارة مستحضرات التجميل لدى الغير 

فيماعدا الدوية

5 - بشرى عبده السيد على جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  70965 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    1362

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/الستيراد فما عد المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 فى حدود اللوائح  القرارات المنظمه لذلك

6 - ولء محمد فرج ابو العطا تاجر فرد سبق قيده برقم  67339 قيد فى 06-04-2014 برقم ايداع    667وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تنظيم معارض واستيراد وتصدير جميع منتجات والحاصلت 

الزراعية والسمدة والنسجه والغزول بأنواعها فيماعدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 والملبس 

العسكرية والنترنت وبعدالحصول علي التراخيص اللزمة

7 - سحر سعيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  60821 قيد فى 16-02-2005 برقم ايداع    453وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / صيانه تبريد وتكييف

8 - رانيا رمضان السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  67866 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع    2489وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / مكتب رحلت ونقل عمال

9 - محمد ياسر رمضان رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  70935 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    1240

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مزرعه تربيه وبيع دواجن

10 - مؤسسة احمد محمد مروان للتكييف والتبريد والمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  69483 قيد فى 

12-01-2020 برقم ايداع    67وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى/

مقاولت تبريد وتكيف وفلتر

11 - سحر السعدى عبد الباسط المتولى تاجر فرد سبق قيده برقم  61915 قيد فى 15-11-2005 برقم ايداع    

3506وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تجاره تقاوى بذور ومخصبات 

زراعيه

12 - محمد سالم حامد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  70933 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    1237وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ورشه تصنيع ملبس جاهزه فماعدا الملبس 

العسكريه

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70879 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2022  برقم ايداع 1,027.000 الى : تعديل السم التجارى الى/حسين ابراهيم حسين ابراهيم

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70879 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2022  برقم ايداع 1,024.000 الى : تعديل السم التجارى الى/حسين ابراهيم حسين ابراهيم

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70946 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2022  برقم ايداع 1,276.000 الى : اضافه سمه تجاريه /ام اند جى للستيراد

4 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   50384 وتم ايداعه بتاريخ   

20-11-1996  برقم ايداع 3,947.000 الى : تعديل السم التجارى الى/ محمد محمد عبد الحليم محمد

5 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70965 وتم ايداعه بتاريخ   

18-05-2022  برقم ايداع 1,362.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى/هيرو للستيراد

6 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70888 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-2022  برقم ايداع 1,069.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى الرحمه للتوريدات العموميه

7 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   55316 وتم ايداعه بتاريخ   

22-11-2000  برقم ايداع 3,850.000 الى : مصطفى حسين عبدالمطلب السيد حجاج

8 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   55316 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2017  برقم ايداع 891.000 الى : مصطفى حسين عبدالمطلب السيد حجاج

9 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66186 وتم ايداعه بتاريخ   

04-05-2011  برقم ايداع 934.000 الى : اضافه السمه التجاريه  الريماس ماركت

10 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70974 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 1,395.000 الى : اضافه السمه التجاريه /مكتب الشهد لعمال النظافه

الشخاص

1 - حسين ابراهيم حسين ابراهيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   70879 وتم ايداعه بتاريخ  

28-03-2022 برقم ايداع    1024تم التأشير فى تاريخ   08-05-2022   بــ  

2 - حمدى محمد ابراهيم مبارك  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   70963 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-17 

برقم ايداع    1345تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

3 - احمد حمدى عبدالرحمن احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   70977 وتم ايداعه بتاريخ  

23-05-2022 برقم ايداع    1403تم التأشير فى تاريخ   23-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    70841 قيدت فى 14-03-2022 برقم 

ايداع   862 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع للستغناء عنه

2 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    70841 قيدت فى 14-03-2022 برقم ايداع   862 وفى تاريخ  

22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع للستغناء عنه

3 - مروان بشير محمد عبدالغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    67241 قيدت فى 24-12-2013 برقم 

ايداع   2620 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واتمام تصفيتها نهائيا 

واستلم كل شريك مستحقاته

4 - تعديل اسم الشركة الى على رزق على يوسف وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    51238 قيدت فى 

02-09-1997 برقم ايداع   2643 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه نهائيا 

وتسليم الشركاء حصتهم فى الشركه واعتبارها كان لم تكن

رأس المال

العناوين

1 - تصحيح السم التجارى ليصبح/شركه الشرق للمواد الكيماويه والبويات اورينت)زين الدين وشريكته( شركة 

سبق قيدها برقم     14649 قيدت فى 12-10-1965 برقم ايداع    1257وفى تاريخ  19-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح عنوان الشركه المركز العام ليصبح 1شارع حبوشه بهتيم  امام 

عزبه  ابراهيم بك بملك/الشركاء
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - أبناء مخلوف لصناعة الشنط والكياس النايلون ) محمد حسنى مخلوف وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     

30644 قيدت فى 15-08-1981 برقم ايداع    2173 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافة نشاط / انتاج رولت واكياس وشنط مطبوعة من البولى ايثيلين وانتاج رولت واكياس وشنط مطبوعه من 

البولى بوربليين فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت 

وبعدالحصول على التراخيص اللزمة

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14649   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-1965 برقم ايداع    1257 الى   تصحيح السم التجارى ليصبح/شركه الشرق للمواد 

الكيماويه والبويات اورينت)زين الدين وشريكته(

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - صبرى عبد العاطى غنيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53995   قيدت فى   08-02-2000 برقم 

ايداع    429 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

2 - السيد عبد الرؤوف سعيد عبد الرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65347   قيدت فى   2009-06-02 

برقم ايداع    1657 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-01

3 - عادل عبدالمحسن عبدالسلم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67643   قيدت فى   26-02-2015 برقم 

ايداع    479 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

4 - شمس السعيد فهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66577   قيدت فى   25-03-2012 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

5 - على ابو سريع محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31676   قيدت فى   02-04-1982 برقم ايداع    

1272 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

6 - عبدالحى موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38184   قيدت فى   17-09-1986 برقم ايداع    

3110 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

7 - فاطمه السيد عطيه عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57217   قيدت فى   24-06-2002 برقم ايداع    

1686 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-23

8 - هناء محمد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56561   قيدت فى   06-11-2001 برقم ايداع    

3407 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

9 - ماجد محمدى عفيفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59844   قيدت فى   07-04-2004 برقم ايداع    

1085 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

10 - شحته امين عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62335   قيدت فى   26-02-2006 برقم ايداع    

645 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-25

11 - سحر نور محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62938   قيدت فى   11-06-2006 برقم ايداع    

2200 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

12 - عبدالفتاح عبدالعزيز محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66634   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    1182 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

13 - توفيق رضا عيسى توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68471   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

839 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

14 - السيد محمد محمود زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46315   قيدت فى   01-09-1991 برقم ايداع    

2672 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

15 - عادل ابراهيم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68470   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

831 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

16 - فوزى ابراهيم ابراهيم عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50917   قيدت فى   13-05-1997 برقم 

ايداع    1407 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

17 - هانى ابراهيم عبد الحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53832   قيدت فى   03-01-2000 برقم 

ايداع    21 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

18 - فاطمة حسن محمد سامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61905   قيدت فى   13-11-2005 برقم ايداع    

3469 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12

19 - نبيل محمود محمد قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39172   قيدت فى   15-04-1987 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

20 - احمد الشحات احمد شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63533   قيدت فى   04-10-2006 برقم ايداع    

3670 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

21 - عبدا خليفه محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63549   قيدت فى   10-10-2006 برقم ايداع    

3702 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

Page 15 of 18 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

22 - محمد عبد الخالق على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67742   قيدت فى   08-06-2015 برقم 

ايداع    1332 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

23 - محمد عبد الخالق على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67762   قيدت فى   12-07-2015 برقم 

ايداع    1505 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

24 - شنوده عطيه شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31742   قيدت فى   08-05-1982 برقم ايداع    

1409 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

25 - اشرف فرحات محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59769   قيدت فى   23-03-2004 برقم ايداع    

895 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

26 - ناصر محمد عبد العظيم حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63191   قيدت فى   24-07-2006 برقم 

ايداع    2796 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

27 - ناصر محمد عبد العظيم حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63191   قيدت فى   29-10-2009 برقم 

ايداع    2973 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

28 - هندى محمد هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46732   قيدت فى   30-05-1992 برقم ايداع    1378 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

29 - ابراهيم محمود على الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56097   قيدت فى   09-07-2001 برقم ايداع    

2055 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

30 - ايمن جودة السيد فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56160   قيدت فى   22-07-2001 برقم ايداع    

2196 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-21

31 - سامح رمضان عبد القادر على سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61045   قيدت فى   2005-04-09 

برقم ايداع    1086 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

32 - نبيهة ابراهيم سالم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67100   قيدت فى   15-07-2013 برقم ايداع    

1592 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-14

33 - امينه فؤاد يوسف حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48400   قيدت فى   13-09-1994 برقم ايداع    

2466 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-12

34 - دعاء لطفى زين العابدين محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66633   قيدت فى   2012-05-09 

برقم ايداع    1178 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

35 - عبد الكريم عبد الصادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68270   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    2518 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

36 - خالد محمد زين العابدين عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47880   قيدت فى   

17-02-1997 برقم ايداع    387 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-16

37 - ناصر عمر ابوسريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50040   قيدت فى   10-09-1996 برقم ايداع    

2845 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-09-09

38 - عاطف شحات حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37400   قيدت فى   19-03-1986 برقم ايداع    

952 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

39 - ممدوح احمد الشربينى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51036   قيدت فى   12-06-1997 برقم ايداع    

1755 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

40 - محمد محمد عبدالحميد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52559   قيدت فى   13-02-1999 برقم 

ايداع    337 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-12

41 - مصطفى حسين عبدالمطلب السيد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55316   قيدت فى   

04-04-2017 برقم ايداع    891 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-03

42 - احمد يسن محمود محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66390   قيدت فى   13-10-2011 برقم 

ايداع    2476 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12
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43 - فاطمه العربى محمد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68318   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

2858 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

44 - صيدليه زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47880   قيدت فى   14-12-1993 برقم ايداع    3292 وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-12-13

45 - هدى عبدالستار سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51440   قيدت فى   01-12-1997 برقم ايداع    

3673 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-30

46 - هانى حلمى حسن سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57102   قيدت فى   29-05-2002 برقم ايداع    

1418 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

47 - محمد حسن فؤاد محمود زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64537   قيدت فى   22-10-2005 برقم 

ايداع    2975 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

48 - ماهر احمد عبدالقادر على عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51010   قيدت فى   05-06-1997 برقم 

ايداع    1681 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

49 - محمد احمد محمود عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60630   قيدت فى   21-12-2004 برقم 

ايداع    3451 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

50 - محمد عبدالمنعم سليم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68176   قيدت فى   15-08-2016 برقم ايداع    

1930 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

51 - محمد عبدالمنعم سليم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68176   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    

2064 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

52 - فاطمة محمد حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61999   قيدت فى   05-12-2005 برقم ايداع    

3727 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-04

53 - تعديل السم التجارى الى معرض عاصى لتجاره الموتوسيكلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66625   

قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    1112 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-28
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تجديد شركات

1 - سميه جمال الدين عبد الخالق وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   66435  قيدت فى  16-11-2011 برقم 

ايداع   2781 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2026  

12:00:00ص

2 - شركة فاتن عبد ا يونس سيد احمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   60054  قيدت فى  

14-06-2004 برقم ايداع   1724 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2019  12:00:00ص

3 - تعديل السم التجارىالى عمرو وشريف فاروق على عثمان وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   24580  

قيدت فى  27-04-1977 برقم ايداع   1693 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/04/2027  12:00:00ص

4 - احمد حسين رأفت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66400  قيدت فى  18-10-2011 برقم ايداع   

2531 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  12:00:00ص

5 - تعديل اسم الشركة الى عصام فريد محمد محسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   57051  قيدت فى  

13-05-2002 برقم ايداع   1265 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

6 - عبدالرحمن سيد عبدالفتاح الشيمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   37944  قيدت فى  1986-07-29 

برقم ايداع   2428 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2026  

12:00:00ص

7 - تعديل السم التجارى الى  حمدى عبدا ابراهيم شرف الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64345  

قيدت فى  30-05-2007 برقم ايداع   1706 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/05/2027  12:00:00ص

8 - مروان بشير محمد عبدالغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   67241  قيدت فى  24-12-2013 برقم 

ايداع   2620 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2023  

12:00:00ص
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