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قيود أفراد

1 - رامي محمد سيد أبوالعل إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6388 ورقم قيد 79088    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ودهانات موبيليا, بجهة محافظة القليوبية كفرطحا - 

ملك/ محمد عبدالمولى عبدالحليم السيد

2 - احمد عبدالقوى محفوظ على عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6389 ورقم قيد 79089    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 

عزبة جندى - الغزاويه - ملك / سعد عثمان على

3 - فاطمه عبدا شعيب عبدا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6392 

ورقم قيد 79090    محل رئيسى  عن تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية دور 

أرضي - عقار رقم4 - سندنهور - ملك/ السيد السيد أحمد حسن

4 - العربي محمد عبده عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6394 

ورقم قيد 79091    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه واحذيه )وذلك عدا الملبس العسكرية و 

إكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية تصفا ملك /عبد المولي زايد عطا ا

5 - نهاد عبدالواحد الدسوقى شنب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6400 

ورقم قيد 79092    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة القليوبية ش ابراج المصنع الحربى من 

ش نصار - اتريب - ملك / محمد المهدى على محمد

6 - عبدالسلم عاشور عبدالسلم على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6408 ورقم قيد 79093    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع اللبان, بجهة محافظة القليوبية 

ميت كنانه - ملك / عاشور عبدالسلم على مصطفى

7 - جهاد احمد محمود عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6410 

ورقم قيد 79094    محل رئيسى  عن معرض بيع دراجات ناريه, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 4- شارع 

الشعراوى الجديد- ملك/ فؤاد احمد السيد

8 - عل علي حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6413 ورقم 

قيد 79095    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية شلقان - ملك/ عزيزه عبدالعزيز عطاا

9 - احمد علي محمد عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6414 

ورقم قيد 79096    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الصحيه, بجهة محافظة القليوبية ش الموقف الحصه  -ملك 

//منصور صادق شحاته

10 - شريف مسعد محمد خالد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6418 

ورقم قيد 79097    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية شلقان - ملك/ فرج سلم محمد

11 - حمدى خليل خليل الجزار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6419 

ورقم قيد 79098    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 9- شارع كليه 

التجارة- بنها- القليوبية- ملك/ احمد حمدى خليل

12 - تهانى عبدالسلم رفاعى عبدالكريم برى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6423 ورقم قيد 79099    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية القشيش - 

ملك / عمادالدين طه نعمان صبيح
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13 - احمد بدر احمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6425 

ورقم قيد 79100    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شارع عزبة المسلمات- زاويه 

بلتان- ملك/ حنان شوقى احمد

14 - سميحه عبد الستار عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6434 ورقم قيد 79101    محل رئيسى  عن مكتب اعمال نظافه )وذالك دون توريد العماله (, بجهة 

محافظة القليوبية عزبه ابوفرج  -ملك/ منصور موسي السيد

15 - عبدالباسط سعيد عبدالباسط محمود الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6435 ورقم قيد 79102    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شبرا 

هارس -  ملك / سعيد احمد بيومى شاهين

16 - حمدي عبد الهادي عبد القادر عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6438 ورقم قيد 79103    محل رئيسى  عن ورشه نجاه موبيليا, بجهة محافظة القليوبية الشقر  ملك //عبد 

الحميدعبد الهادي عبد القادر

17 - هدى محمد انور زكى مسعود قمر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6444 ورقم قيد 79104    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة القليوبية ش جسر النيل - الرمله - 

ملك / محاسن عبدالهادى محمود المهدى

18 - على محمد على عزب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6448 

ورقم قيد 79105    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية مجول- ملك/ محمود على عزب

19 - محمد جمعه حسن عبدالرازق الصفتي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6450 ورقم قيد 79106    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع العصائر الصناعية والحلوى الجافة بانواعها 

والمواد الغذائية, بجهة محافظة القليوبية تل بني تميم - ملك/ صبحي نجم ابوالعل دراز

20 - بهاء نعيم سعد ابو عطيه خلف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6451 ورقم قيد 79107    محل رئيسى  عن مستودع لتجارة وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة القليوبية 

شارع محطة المياه- البرادعه- ملك/ احمد محمد حسين

21 - مصطفى محمد عبدالمنعم حسانين علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6452 ورقم قيد 79108    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه - 

شارع حوض هلل - خلف مصنع المواسير - حوض هلل - سرياقوس - ملك/ ناديه محمود السيد محمود السيد

22 - زينب عبد الخالق عبد الرازق السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6453 ورقم قيد 79109    محل رئيسى  عن تجاره مراتب, بجهة محافظة القليوبية شارع عقبه بن نافع -القشيش 

-القليوبيه ملك //طه محمد ابراهيم

23 - طه مجدي احمد عبد التواب الروبي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6456 ورقم قيد 79110    محل رئيسى  عن معرض بيع  موبيليا, بجهة محافظة القليوبية طريق نوي القشيش  

ملك //صبحي عبد الرازق محمد

70 - السيد جمال محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6607 

ورقم قيد 79156    محل رئيسى  عن محل بيع الطارات والبطاريات المعتمده, بجهة محافظة القليوبية ش الدلتا -

ملك /شفيق احمد محمد
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24 - احمد عبدالعزيز سليمان فرج الكمار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6457 ورقم قيد 79111    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات ) وذلك دون توريد العمالة وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية طنان 

بجوار البراج - ملك/ محمد عبدالعزيز سليمان

25 - شيماء عادل عبد الحليم عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6462 

ورقم قيد 79112    محل رئيسى  عن معرض لبيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية ش عقبه بن نافع -

القشيش  ملك //حسن محمد حسن

26 - عبدالرحمن ايهاب محمد محمود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 2022-05-09 

برقم ايداع 6464 ورقم قيد 79113    محل رئيسى  عن كسارة وخرازة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الطريق 

البطئ- ابوالمنجا- باسوس -ملك/ خالد عبدالنبي ابراهيم

27 - محمد سمير عبدالعزيز عبدالكريم علم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6472 ورقم قيد 79114    محل رئيسى  عن معرض لتجارة المراتب والمفروشات, بجهة محافظة القليوبية 

شارع داير الناحيه العمومى- سنديون- ملك/ عبدالهادى محمود عبدالهادى

28 - وائل احمد عبدالعزيز بصيلن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6474 ورقم قيد 79115    محل رئيسى  عن بيع وتأجير الخيام الحديثة بجميع محتوياتها, بجهة محافظة القليوبية 

شارع الشهيد امام الوكيل- ملك/ صبحى عبدالحميد سالم

29 - عفاف متولي محمد متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6476 

ورقم قيد 79116    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة القليوبية خلف مسجد ابراهيم مرسي- الهرام - 

ملك/ خيري عزيز الدين عبدالعاطي

30 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6487 

ورقم قيد 79117    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر حمزه ملك //محمود محمد ابراهيم

31 - عزت عفيفي السيد عفيفي حرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6488 ورقم قيد 79118    محل رئيسى  عن تربية وتجارة دواجن, بجهة محافظة القليوبية منشأة دياب - ملك/ 

حميد محمد فاروق محمد

32 - ابراهيم محمد ابراهيم عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6495 ورقم قيد 79119    محل رئيسى  عن حظيره تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية عزبة جلل- ملك/ رجب رمضان رجب

33 - عبدا نجيب عرفه ابراهيم الغندور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6498 ورقم قيد 79120    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية كفر ابوزهره - ملك/ محمد عبدالفتاح عبدالمنعم زهره

34 - سمير شحاته السيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6517 

ورقم قيد 79122    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار - 

ملك/ محمد سعيد محمد الليثي

35 - محمد الشحات حسن صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6519 

ورقم قيد 79123    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية طحانوب - ملك/ عمرو 

الشحات حسن حسن صالح
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36 - عبدا مصطفى سليمان السيد النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6523 ورقم قيد 79124    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار موبايلت )وذلك دون إستخدام النترنت 

والكمبيوتر والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد هانى عبدالمنعم حسانين من ش المحطه ملك / مصطفى 

سليمان السيد

37 - احمد محمود عبدالجواد مهنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6537 

ورقم قيد 79127    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية عقار رقم 8-شارع الشهيد امام الوكيل- ملك/ عمر محمد عبدالهادى

38 - محمد سعيد محمد السيد مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6526 ورقم قيد 79125    محل رئيسى  عن بيع احذية بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 1 ش سمير ابراهيم - 

الوحده العربية - ملك / مكرم مكرم عزمى ابراهيم

39 - محمد محمود عبدالشافى محمد بكير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6528 ورقم قيد 79126    محل رئيسى  عن معلف لتربية وبيع المواشى الحلبه, بجهة محافظة القليوبية ش 

مضيفة عزبة اللطيافه - كفر الور- ملك / السيد محمود عبدالشافى محمد بكير

40 - مسعد مغازي دياب هيبه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6538 

ورقم قيد 79128    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 

حظيرة بالدور الرضي - بجوار انطرفود - أبوراضي - سندبيس - ملك/ مصطفى محمد محمود عبدالكريم

41 - احمد محمود حماد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6539 

ورقم قيد 79129    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة القليوبية العكرشه - ابو زعبل - بملك / 

عواطف السيد عطيه عبدالنبى

42 - منال محمود دسوقى محمود سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6546 ورقم قيد 79130    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية ش 

مستشفى المل ناصية ش جمعه - ملك / هشام عبدالعزيز ابراهيم

43 - كريم فهيم فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6549 

ورقم قيد 79131    محل رئيسى  عن حظيره بيع مواشى وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية جزيرة الحرار-  

ملك/ فهيم فرج محمد

44 - احمد سيد بيومي محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6554 ورقم قيد 79133    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشي, بجهة محافظة القليوبية بجوار مسجد 

هندي - كفر طحا - ملك/ محمد محمود عبدا محمود

45 - ايمن السيد حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6555 

ورقم قيد 79134    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد التوحيد - بطا - ملك /  

السيد حسن عبدا

46 - اسلم ابراهيم محمد فوزى محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 6556 ورقم قيد 79135    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, 

بجهة محافظة القليوبية شارع الترعه- الناصريه- ملك/ احمد صبيح عباس

47 - محمود احمد عطيه معوض نصار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6557 ورقم قيد 79136    محل رئيسى  عن مكتب اعمال نظافه ) دون توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 

عزبة ابو فرج - جمجره الجديده - ملك / احمد عطيه معوض نصار

48 - علي حسن علي علي الشيمي تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6558 

ورقم قيد 79137    محل رئيسى  عن محل بلستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 12ش محمد رفعت - خلف المدرسة - بنها- القليوبية - ملك / زينب محمود علي
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49 - راضى فون لخدمات المحمول تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6559 ورقم قيد 79138    محل رئيسى  عن خدمات محمول ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية شبرا شهاب - ملك / مصطفى عماد الدين لبيب احمد

50 - نجلء فتحى محمد هاشم عيد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6562 ورقم قيد 79139    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية دجوى - م بنها - قليوبيه - بملك /عبد النبى رجب الشحات السيد

51 - مصطفى رضا عبدالحفيظ محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6566 ورقم قيد 79141    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1 ش كلية تجاره - بملك /سمير عبدا سيد احمد سالم

52 - ابراهيم سلمه على حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6567 

ورقم قيد 79142    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد مخلفات ورق وكرتون ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة 

محافظة القليوبية عرب الشعاره - ملك / سلمه على حسنين

53 - عماد محمد الطوخى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6675 ورقم قيد 38701    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية زاوية الشيخ سند - بملك/ محمد علي 

محمود مرسي سويلم

54 - خالد احمد عبدالحليم عبدا ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6619 ورقم قيد 53395    رئيسى آخر  عن تجارة ورقيات, بجهة محافظة القليوبية ش الترعة الباسوسية - ملك/ 

شيماء احمد واعر

55 - رشا ابراهيم عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6617 

ورقم قيد 54195    رئيسى آخر  عن سوبر ماركت ) تجارة مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية الدور 

الرضي بالعقار المقام علي قطعه رقم 6 - بلوك / 58095 - الحي التاسع - مدينة العبور - بملك/ محمد عبد القوي 

علي

56 - محمد على شحات محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6629 ورقم قيد 72526    رئيسى آخر  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القليوبية العطاره - ملك/ خالد 

عبدالعزيز عبدالكريم

57 - حسن احمد حسن سليمان حلوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6655 ورقم قيد 78800    رئيسى آخر  عن مزرعة تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء - 

ملك / ماجد كرم امام

58 - محمد صبرى رجب عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6574 ورقم قيد 79143    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه المردومه - القلج - ملك / 

تامر صبرى رجب عبدالرحمن

59 - عرفات السيد فؤاد عبدالبصير عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6577 ورقم قيد 79144    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار هيدروليك وصيانتها ) فيما عدا توريد 

الكمبيوتر والنترنت والعمالة (, بجهة محافظة القليوبية ش المعهد الديني - ملك/ محمد السيد فؤاد عبدالبصير

60 - محمد عبدالمولى محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6578 

ورقم قيد 79145    محل رئيسى  عن معلف لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة القليوبية ش الحاج غياض زعله 

- سندنهور  - ملك / عيدعبدالمولى محمد سالم
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61 - سيد نور الدين احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6580 

ورقم قيد 79146    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة 

القليوبية بلتان ملك //احمد حسني محمود

62 - احمد صبحي احمد محمد محمد وافي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6581 ورقم قيد 79147    محل رئيسى  عن محل تجارة ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية 6ش الشيخ مصطفى صالح من ش كلية التجارة - ملك/ صبحي احمد 

محمد

63 - حسام عماد محمد عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6582 ورقم قيد 79148    محل رئيسى  عن تربية وتسمين وببع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر أبو جمعه  

- ملك/ محمود عماد محمد عبدالهادى

64 - احمد سيد عبدالغنى حسين منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6583 ورقم قيد 79149    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة القليوبية عرب ابو الغيط- ملك/ 

محمود احمد سالم

65 - أحمد محمد محمود سري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6589 

ورقم قيد 79150    محل رئيسى  عن توريدات أدوات مكتبيه وهدايا )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت وعدا تصوير المستندات والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام 

النترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه رقم5 - الدور الول - عقار95أ - محليه6 - الحي الول - ملك/ هيام علي 

علي إبراهيم

66 - صلح سلمه حمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6591 

ورقم قيد 79151    محل رئيسى  عن تجاره مسليات, بجهة محافظة القليوبية سرياقوس الشارع العمومي  ملك //

سعيد فضل خليل

67 - ايهاب كامل محمد الهادي حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6597 ورقم قيد 79152    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية كوم الطرون  ملك //محمد 

كامل محمد

68 - ربيع ياسين شاكر عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6602 ورقم قيد 79154    محل رئيسى  عن توريد ادوات مكتبيه ومدرسيه   )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - شبرا هاوس - بملك /ياسين شاكر عبدالوهاب

69 - هيثم سامى محمد سليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6604 ورقم قيد 79155    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية, بجهة محافظة 

القليوبية شقة رقم 1- بلوك 4- مساكن الفرنوانى - ملك/ مصطفى نادر مصطفى

71 - حسن عبدالحميد حسن عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6608 ورقم قيد 79157    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية شلقان -

ملك/ محمد عبدالحميد احمد محمود

72 - فاطمه حسن حسن خاطر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6609 

ورقم قيد 79158    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية كفر الشوبك - ملك / عبدالفتاح 

حسن حسن خاطر

73 - يوسف ايهاب سيد ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6611 ورقم قيد 79159    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 31- شارع 

سيد ياسين- الفرنوانى- ملك/ ايهاب سيد ابو السعود
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74 - احمد السيد ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم الغندور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 6612 ورقم قيد 79160    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية بتمده - 

ملك //محمد فايد السيد

75 - ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6613 ورقم قيد 79161    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية الحراز - بملك/ 

ايمان دياب السيد

76 - عبدالمجيد حسني عبد المجيد غنيم باشا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6620 ورقم قيد 79162    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه -كفر الشموت - ملك //احمد محمد عبد الجواد

77 - عل محمود السعيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6621 

ورقم قيد 79163    محل رئيسى  عن مجمع تجارة البان, بجهة محافظة القليوبية قريه السد- بجوار المعهد الدينى 

- ملك/ حلمى امبابى محمد

78 - محمد عادل السيد محمد فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6622 ورقم قيد 79164    رئيسى آخر  عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه وايس كريم, بجهة محافظة القليوبية 

قليوب - عزبه الثمانين - زاويه النجار بملك جمال سيد يونس

79 - محمد عادل السيد محمد فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6622 ورقم قيد 79164    رئيسى آخر  عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه وايس كريم, بجهة محافظة المنوفية 

شارع صبرى ابوعلم بملك كمال السيد محمد عميره

80 - محمود اشرف جوده محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6625 

ورقم قيد 79165    محل رئيسى  عن معرض لبيع منتجات الرخام واثاث المنازل والمطابخ, بجهة محافظة 

القليوبية كفر الجزار  ملك /عفاف مليجي محمد عمر

81 - عزيزه شلبي زناتى شلبي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6632 

ورقم قيد 79166    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) تجارة مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية ش مستشفى 

الحياه - عرب العيايده - بملك / زناتي زهران ابو الحسن

82 - عبدا محمد محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6634 

ورقم قيد 79167    محل رئيسى  عن تجارة أدوات كهربائيه )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر والطباعة 

وكاميرات المراقبه(, بجهة محافظة القليوبية محل بطريق كفر عبدالسيد نوار - كفر تصفا - ملك/ إسلم عبدا 

محمد محمد

83 - محمد عبدالرحيم سليمان شحاته تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6636 ورقم قيد 79169    محل رئيسى  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت العمال 

والتويدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت ( والستيراد والتصدير ) ذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لمنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية بلتان-  ملك/ عبدالرحيم سليمان شحاته

84 - فاطمه السيد عزت الديدامونى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6637 ورقم قيد 79170    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية قطعه 9 بلوك 25033 - الحى 

الترفيهى - ملك / السيد عزت الديدامونى

85 - خالد حسن رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6640 

ورقم قيد 79171    محل رئيسى  عن تجارة اللحوم والجزاره, بجهة محافظة القليوبية ش عبده سعد - ارض 

الجمعيه - قليوب المحطه - بملك / حسن رمضان محمد محمد خضر
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86 - احمد ناصر السيد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6641 

ورقم قيد 79172    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجارة معدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل البلد - خلف محطة سكه الحديد الخانكه - بملك/ السيد عادل السيد 

عليوه

87 - احلم صابر احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6642 

ورقم قيد 79173    محل رئيسى  عن ميني ماركت )بقاله(, بجهة محافظة القليوبية ارض الوزير ش صلح 

الشرقاوي ملك /نور صلح سلمه

88 - على محمد احمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6647 

ورقم قيد 79174    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية ش الرشاح - كوم اشفين- ملك / 

محمد سعيد محمد متولى

89 - نورهان سعيد أحمد بيومي حجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6652 ورقم قيد 79175    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية أخر 

شارع السكه السابعه - شلقان - ملك/ وليد رمضان عبدالمحسن

90 - محمد سيد محمد ابراهيم ابوطبيخ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6653 ورقم قيد 79176    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة 

القليوبية البرادعه- ملك/ فايزة محمد بدر عواد

91 - حسام حامد السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6656 

ورقم قيد 79177    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات مكاتب وتوريدات ) دون توريد العماله والطباعه 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية شلقان امام منزل ابراهيم رواش - بملك / شعبان محمد محمود السخى

92 - امل سعيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6657 ورقم 

قيد 79178    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية المنايل - ملك //غاده علي محمد

93 - سمر سمير على احمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6660 ورقم 

قيد 79180    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات والطباعه ودون استخدام النترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية سندنهور - ملك / احمد عبدالفتاح عبدالجليل

94 - ابواليسر خالد ابواليسر عطا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6661 

ورقم قيد 79181    محل رئيسى  عن محل بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية شارع الترعه- عزبه السوق- 

ملك/ وجدان حسين محمد

95 - شيماء محمد عبد ا سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6665 

ورقم قيد 79182    محل رئيسى  عن كوافير واتيليه, بجهة محافظة القليوبية بلوك 76 مدخل 1المعهد الديني - 

ملك //هاني رائف عبد السميع

96 - نورا سعيد محمود علي نوار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6668 ورقم قيد 79183    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر)كوفير حريمي (, بجهة محافظة القليوبية شارع مسلم 

متفرع من شارع 45 برج المقابل لفيله السبيلي بملك/ حسن سعيد حسن علي

97 - امين عادل محمد محمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6670 ورقم قيد 79184    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية 3ش 

حى عمرو بن العاص - المساكن الشعبيه  - ملك / عادل محمد محمد مراد

98 - احمد محمد السيد الشحات السيد الحملوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6754 ورقم قيد 77622    رئيسى آخر  عن مطعم بيتزا وكريب, بجهة محافظة القليوبية ش 2 منزل 3 - 

الفلل - بنها الجديده  - ملك / محمد شريف نصر شريف
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99 - مسعد محمد مسلوب حسبوا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6679 

ورقم قيد 79185    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية باسوس  ملك //محمد مسلوب حسبوا

100 - محمد احمد عوض ا بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6683 ورقم قيد 79186    محل رئيسى  عن تجارة السيارات وقطع غيار السيارات والتوريدات العموميه 

واستيراد وتصدير السيارات )وذلك فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله وفيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية محل بالقطعه 19 مركز خدمات البنوك - المنطقه الصناعيه - ملك / مكتب 

البنيان للمقاولت

101 - احمد صابر شعبان السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6684 ورقم قيد 79187    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة القليوبية 37 ش انور السادات غرب 

الستاد الهرام ملك /صابر شعبان السيد

102 - حسام حسن محمدي حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6688 

ورقم قيد 79188    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القليوبية ش قهوة قلديش - ملك/ محمد مصطفى بيومي

103 - نادر السيد فاروق محمد الزيات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6689 ورقم قيد 79189    محل رئيسى  عن ورشة نجارة أثاث, بجهة محافظة القليوبية شارع االسكه الحديد - 

نوى - ملك/ علي إبراهيم السيد

104 - ايمن احمد عوض ا بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6691 ورقم قيد 79190    محل رئيسى  عن تجارة السيارت وقطع الغيار والتوريدات العموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية محل بالقطعه 19 مركز خدمات البنوك - 

المنطقه الصناعيه - ملك / مكتب البنيان للمقاولت

105 - رشاد خالد رشاد عبدالحميد الزينى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6696 ورقم قيد 79191    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش احمد 

عبدالعزيز - الخانكه - القليوبيه - بملك / احمد عبدالوهاب الطنانى

106 - هبه محمود صالح محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6697 

ورقم قيد 79192    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه - دور ثاني - طنان 

- ملك/ أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز

107 - احمد خالد كمال عبد الحميد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6701 ورقم قيد 79193    محل رئيسى  عن بيع حبوب واعلف, بجهة محافظة القليوبية مركز شباب -ميت كانه 

-ملك /احمد عبد الجواد محمود

108 - محمد عبدالسلم راغب محمد راغب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6703 ورقم قيد 79194    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده - م 

الخانكه - القليوبيه - بملك / امال احمد عبدالجواد

109 - حسن عبد الكريم محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6704 ورقم قيد 79195    محل رئيسى  عن منفذ بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط -سكه عيده -

ملك /طارق عبد ا امين
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110 - دينا ابراهيم دسوقى احمد باطه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6705 ورقم قيد 79196    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها 

(, بجهة محافظة القليوبية ش ترعة الساحل - ابو الغيط - ملك / اشرف عبدالشافى بيومى طه

111 - محمود رضا عبدالحليم امين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6707 ورقم قيد 79197    محل رئيسى  عن مستودع لبيع انابيب الغاز, بجهة محافظة القليوبية طريق منيا القمح 

- بناحيه البر الشرقى - ش الجيش - ملك / عاطف عبدالعزيز سعيد حبشى

112 - اميره صفوت محمد محمود مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6708 ورقم قيد 79198    محل رئيسى  عن تصنيع وتخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس ش 

الغاز - القناطر الخيريه - بملك/ علي سيد فهمي

113 - عمرو سبيد لصيانه السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6709 ورقم قيد 79199    محل رئيسى  عن مركز صيانه سيارات وبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

القليوبية جزء بالقطعه 55 - صناعات صغيره ب و ج - العبور  - القليوبيه - بملك / محمد عبدالجواد الشربينى

114 - ريهام محمد عبدالمقصود دياب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6711 ورقم قيد 79200    محل رئيسى  عن تصنيع و تركيب عطورات لدى الغير, بجهة محافظة القليوبية ش 

الجيش - قليوب البلد - ملك /سعد محمد مرسي

115 - ساميه سيد عبدالغنى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6713 ورقم قيد 79201    محل رئيسى  عن بقاله وعلفه, بجهة محافظة القليوبية بجوار مسجد ناجى - 

الخرقانيه  - ملك / طارق رجب عيد

116 - ايمان رضوان سليمان علي منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6714 ورقم قيد 79202    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش طلبه المنشيه- ملك /محمد رضوان سليمان

117 - سيد رمضان ابراهيم حجازى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6715 ورقم قيد 79203    محل رئيسى  عن بيع تروسيكلت ومتوسيكلت وتوك توك, بجهة محافظة القليوبية 

ش المدينه المنوره - قليوب المحطه - م قليوب - القليوبيه - بملك / احمد عيد محمد

118 - ناهد خالد سمير حسن عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6718 ورقم قيد 79204    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه بكافه منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 8 ش 

ابراهيم باشا - قليوب البلد - م قليوب - القليوبيه - بملك / حامد محمود عبدالرحمن

119 - خالد سعيد خليل ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6719 ورقم قيد 79205    محل رئيسى  عن اعمال التكييفات المركزي, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط - ملك/ 

ايمن عبدا عبدالفتاح محمود

120 - جوده احمد جوده احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6720 

ورقم قيد 79206    محل رئيسى  عن حظيرة بيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية الرمله - مركز بنها - 

القليوبيه- بملك / عبد المنعم حصافي عبد الفتاح

121 - هند عادل عباس ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6730 

ورقم قيد 79207    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة القليوبية 34 ش رافت - عزبه رستم - شبرا 

الخيمه ثان - القليوبيه - بملك / اشرف مامون امين

122 - فريده عبد ا رزق عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6734 ورقم قيد 79208    محل رئيسى  عن تجاره ملبس  )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية 7 شارع محمد نبيل عبد الجواد - ملك //ماريونت زغلول نصيف
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123 - حسن محروس حسن محروس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6735 ورقم قيد 79209    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية دار الكتب- ملك / 

محروس حسن محروس

124 - دينا حسام الدين محمود محمود شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6737 ورقم قيد 79210    محل رئيسى  عن تجاره النباتات الطبيه والعطريه والتوابل وتوريدات عموميه ) 

فيما عدا الكمبيونر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 62 ش ترعه الصاروخه - قها - القليوبيه - 

بملك / حسام الدين محمود محمود و هشام محمود محمود و غاده محمود محمود و عبله محمد سعيد

125 - محمد نبيل محمد ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6743 

ورقم قيد 79211    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش نصار امام مسجد 

الصحابه - اتريب- ملك / ابراهيم السيد حسن

126 - فاطمه حلمي محمد حسن الفقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6748 ورقم قيد 79212    محل رئيسى  عن حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية أبوالغيط - ملك/ محمد 

إبراهيم محمد إمام

127 - سامى عبدا عبد العزيز عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6771 ورقم قيد 58987    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات مواد غذائية ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه - ملك/ عبدا عبد العزيز عبد ا السيد

128 - عمرو عبدالحكيم ابراهيم عفيفي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 6775 ورقم قيد 74897    رئيسى آخر  عن محل بيع ساعات, بجهة محافظة القليوبية 19ش غرب السكه 

الحديد - ابوزعبل البلد - الخانكه - بملك/ هند يحيى محمد فرج

129 - سمير صابر السيد احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6778 ورقم قيد 76318    رئيسى آخر  عن مزرعه تربية وبيع وتسمين دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر 

ابوزهرة-  شبلنجه - ملك/ حسن السيد عبدالقادر

130 - وليد مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6757 ورقم قيد 79213    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية المنزله  

- ملك / حماده ابراهيم حمزه

131 - ابراهيم فتحي صابر عبد الراضي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6758 ورقم قيد 79214    محل رئيسى  عن مصنع فيبر جلس, بجهة محافظة القليوبية كفر ابو جمعه - ملك //

احمد فتحي صابر

132 - محمد احمد محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6759 

ورقم قيد 79215    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة )وذلك دون توريد العمالة(, بجهة محافظة القليوبية ش 

سته عزبة ناصر - مسطرد - بملك / يوسف شعراوى عبدالعال عبدالعاطى

133 - اشرف على حسانين سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6761 ورقم قيد 79216    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن ) تربية وتسمين وبيع (, بجهة محافظة القليوبية ش 

جامع الكفرويه - ابوزعبل  - ملك / ظهره مرسى ابراهيم سيد حمد

134 - عماد عاطف نجيب فوزى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6762 

ورقم قيد 79217    محل رئيسى  عن تجهيز وتعبئة اللحوم وتوريدها, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 6-شارع 

جمال عبدالعظيم -عزبه عثمان- ملك/ ماجد عاطف نجيب
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135 - مصطفى محمد محمد عبدالعظيم حجازي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 6764 ورقم قيد 79218    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 5 ش حسين رشدى - بملك / ايه محمد محمد 

عبدالعظيم

136 - محمد سعيد على احمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6765 ورقم قيد 79219    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وتجاره مواشى, بجهة محافظة القليوبية ش بورسعيد 

- بملك/ ورثه سعيد على احمد

137 - عبدا سيد محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6767 

ورقم قيد 79220    محل رئيسى  عن مصنع تشغيل معادن واثاث وتوريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع الرشاح- ملك/ عبدالمنعم شحات عبدالمنعم

138 - خالد عبدالسميع عبدالجواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6768 ورقم قيد 79221    محل رئيسى  عن توريد بيض )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شبرا شهاب - بملك / صباح فتحى عبدا رفاعى

139 - محمود فيصل محمود محمد مطر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6769 ورقم قيد 79222    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش النور - ملك //

دياب زهران علي

140 - عمرو فاروق عبد العزيز حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6776 ورقم قيد 79223    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه في مجال اكسسوارات الحريمي والرجالي 

)وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش حسن جمعه -منطي - 

ملك //مرفت المكاوي حسن

141 - عماد عبده سالم نوار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6785 ورقم 

قيد 79224    محل رئيسى  عن  بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالحليم عيسى- وسط البلد- ملك/ 

امل عبدالمنصف صالح

142 - صلح محمد عبدالباقى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6786 ورقم قيد 79225    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجارة باليتات بلستيك )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية وسط العزبه - بلقس - بملك / محمد مصطفى 

مصطفى سليمان

143 - حسام نبيل شحاته فتوح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6790 

ورقم قيد 79226    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ارض بنى- ملك/ نبيل 

شحاته فتوح

144 - محمد عبد الحميد شعبان الغزولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6792 ورقم قيد 79227    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية ش احمد الطوخي 

من ش نادي باريس -قليوب البلد-ملك /جمال عبد الحميد شعبان

145 - احمد ماهر محمد عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6794 ورقم قيد 79228    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع بالموتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية 2 ش 

الصحابه ناصية ش حرم الدائرى - مدينة الصبر - بهتيم - ملك / محمد مجدى عبدالجواد

146 - سيد ابراهيم قرنى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6796 ورقم قيد 79229    محل رئيسى  عن تربية وتسمين وتجارة مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية عرب 

العيايده - ش سرياقوس - مدخل تقسيم النمرسي - بملك / محمد عبدالنبى محمد عيد
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147 - ايه جمال السيد عبد الحليم موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6813 ورقم قيد 79230    محل رئيسى  عن معلف لتربيه وبيع مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية الشقر -القليوبيه -ملك //زينب احمد اسماعيل

148 - صالحه احمد عباس عبده مشعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6814 ورقم قيد 79231    محل رئيسى  عن تغير و تجارة زيوت وفلتر سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش 

احمد عبداللطيف - من ش الجيش - قليوب المحطه - بملك / منى ابراهيم محمد عبدالعزيز

149 - احمد سعيد غريب حسب النبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6817 ورقم قيد 79232    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية كفر ابو ذكري - بملك / السيد سعيد غريب حسب النبى غريب

150 - لشين لصناعة الخراطيم البلستيك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 6819 ورقم قيد 79233    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه - 

باسوس - بملك /طارق محمد احمد لشين

151 - محمد مختار حميده محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6826 ورقم قيد 79234    محل رئيسى  عن معلف لتربية وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية ش الغلميه 

- تل بنى تميم - ملك / احمد عبدالسلم محمد موسى شوك

152 - سحر علي عبدالحميد محمد بكري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 6827 ورقم قيد 79235    محل رئيسى  عن ورشة تقطيع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية محل - عقار1 

- شارع خلف المحطة الوسطيه من شارع النفق الجديد - بندر طوخ - ملك/ إسلم أحمد الطوخي سيد أحمد

153 - احمد عبدالحليم عبدالحليم فرج تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6830 ورقم قيد 79236    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش البعلوى - جزيره النجدى - بملك/ عبدالحليم عبدالحليم فرج

154 - مروه أبوالمجد محمد مندور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6836 ورقم قيد 79237    محل رئيسى  عن ثلجة لحوم مجمده, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - 

عقار18 - شارع عبدالمنعم الجمل - بهتيم - شبراالخيمه - ملك/ ورثة عبدالمنعم عبدالعظيم الجمل

155 - محمد على عبدالهادى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6842 ورقم قيد 79238    محل رئيسى  عن تجاره اسمنت, بجهة محافظة القليوبية قريه ميت نما- بملك/ نفيسه 

محمود محمد

156 - احمد طه عبدالعاطى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6846 ورقم قيد 79239    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية الحسانيه 

- قها  - ملك / طه عبدالعاطى حسين

157 - عز الدين خليل عبد السميع احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 6849 ورقم قيد 79240    محل رئيسى  عن مكتب لبيع شتلت الزينه, بجهة محافظة القليوبية جزيره 

الشعيرالبحريه  ملك /خليل عبد السميع احمد

158 - اسلم حسنين عبدالشافى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6850 ورقم قيد 79241    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتسمين وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

ش الجامع الكبير - ميت حلفا - بملك / حسنين عبدالشافى سويلم

159 - خالد محمد بيومى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6852 

ورقم قيد 79242    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) فقما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش الخديوى اسمعيل - قليوب المحطه - ملك / جمال محمود بيومى
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160 - عيد محمد منصور محمد العديني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6853 ورقم قيد 79243    محل رئيسى  عن مصنع تخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة أبوغديه - 

أجهور الصغرى - ملك/ إيهاب أحمد نصار مرعي

161 - محمد احمد عبدالحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6857 ورقم قيد 79244    محل رئيسى  عن مكتب توريدات  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه  - بملك/ احمد محمود محمد

162 - سميره خالد سيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6859 ورقم قيد 79245    محل رئيسى  عن تربية وتسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر مويس - 

بملك / على سليمان على سليمان

163 - حسين احمد عبدالعزيز بكر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6862 ورقم قيد 79246    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا الكمبيوتر وتصوير المستندات ودون استخدام 

النترنت (, بجهة محافظة القليوبية 2 ش عبدالعزيز - متفرع من الرياح التوفيقى - عزبة الزراعه  - ملك / رضا 

احمد على

164 - طه عزيز سلمه احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6863 

ورقم قيد 79247    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية بجوار مسجد غباشي - 

طنان - بملك/ محمد شعبان محمد السيد احمد

165 - هدير محمود سيد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6864 ورقم قيد 79248    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية شارع احمد رضوان من ش بهتيم العمومي بهتيم -ملك //محمود عبده سليمان

166 - مصطفى محمود عبدالفتاح عبداللطيف ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-16 

برقم ايداع 6865 ورقم قيد 79249    محل رئيسى  عن حظيره بيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية ش 

عبداللطيف حسين عرب ابودياب - كوم اشفين  - بملك/ ربيع حسين ابراهيم

167 - صيدليه  سامر حنا خليل عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6868 ورقم قيد 79250    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش الصيدليه من ش البترول - 

حوض الباحر - الخصوص - بملك / ياسر حنا خليل عبده

168 - مصطفى عصام مسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6869 ورقم قيد 79251    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة القليوبية المنزله - بملك/ السيد محمود 

محمد

169 - محمد فتحى محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6871 

ورقم قيد 79252    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية جمله, بجهة محافظة القليوبية بطا  - ملك / عبدالرحمن 

فتحى عبدالرحمن عبدالرحمن

170 - خالد سالم عبدرب النبى منطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6875 ورقم قيد 79253    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة القليوبية الطريق البطىء - ميت حلفا - ملك / عبدربه سالم عبدرب النبى سالم

171 - محمد عادل جوده المستكاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6876 ورقم قيد 79254    محل رئيسى  عن تجارة عطاره, بجهة محافظة القليوبية مرصفا - ملك/ مصطفى 

عبدالوهاب الصياد حسن

172 - محمد فتحى اسماعيل عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6888 ورقم قيد 79255    محل رئيسى  عن معلف لتربية وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية جزيرة 

بلى - ملك / حسن عبدالهادى حسين مراد
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173 - ياسمين عبدا عبدالنبى محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 6890 ورقم قيد 79256    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) كوافير حريمى (, بجهة محافظة القليوبية عقار 

رقم 41- شارع سيدى نصر- اتريب- ملك/ مصطفى عبدا مصطفى

174 - محمد مهدى رشاد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6923 ورقم قيد 5745    رئيسى آخر  عن حظيره بيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية شارع الترعه من 

شارع المعارض - طنان- ملك/ رشاد مهدي رشاد عبدالمطلب

175 - احمد محمد مرسى محمد بكرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6928 ورقم قيد 15646    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة لتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية شارع 

مضرب الناظر - طنان  - بملك/ عاطف السيد حسن

176 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6985 ورقم قيد 70116    رئيسى آخر  عن بيع بن ومشروبات, بجهة محافظة القليوبية 1 ش نجيب محفوظ - 

الفلل - بنها - القليوبيه - بملك / عبدالمنعم عبداللطيف محمد خضر

177 - اسماء محمد رجب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6907 

ورقم قيد 79257    محل رئيسى  عن بيع فضيات و مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية 

البشرية(, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الرحمن - الخصوص - بملك / محمد رجب محمد حسانين

178 - رنا سامى ميزار عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6911 

ورقم قيد 79258    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 

مكتب بالدور الرضى- وسط البلد- ملك/ طه سعيد عبدالمنعم

179 - نوره جمال ابراهيم نجم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6916 

ورقم قيد 79259    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء - ملك 

/ كرم امام عبدالعزيز خضر

180 - محمد ابراهيم سعيد يوسف البرناوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6917 ورقم قيد 79260    محل رئيسى  عن تجارة الفيبر واللياف الصناعيه, بجهة محافظة القليوبية 2 

شارع مكتب البريد- تل بنى تميم- ملك/ ابراهيم سعيد يوسف

181 - محمد عبدالحليم رمضان عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6920 ورقم قيد 79261    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع وتسمين مواشى حلبه, بجهة محافظة 

القليوبية مرصفا بجوار دوار ابو حشيش  - ملك / عبدالحليم رمضان عبدالحليم

182 - ابو هاشم للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6921 ورقم 

قيد 79262    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا القبلي - بملك / ايمان فارس 

محمد مصطفى

183 - اسلم باسم صلح السيد حسانين ابو سعوديه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-17 

برقم ايداع 6925 ورقم قيد 79263    محل رئيسى  عن بيع علفه, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الكرمانى - 

سنديون  - ملك / ابراهيم سيد سيد العرسى

184 - عباس عبدالشافى محمد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6926 ورقم قيد 79264    محل رئيسى  عن محل بيع عدد يدويه ولوازم الورش, بجهة محافظة القليوبية كفر 

شبين - م شبين القناطر - القليوبيه - بملك / احمد ابراهيم محمد منصور

185 - دعاء محمود منصور عبدالسلم سويلم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6929 ورقم قيد 79265    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 2 شارع مكتب البريد- تل بنى تميم- ملك/ ابراهيم سعيد يوسف
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186 - عماد صبحى يونس اسماعيل عراقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6931 ورقم قيد 79266    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق - سندوه  - ملك / 

لبيب حسن لبيب

187 - اسماء محمود احمد عبادى خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6932 ورقم قيد 79267    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, 

بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومى - بلقس  - بملك/ شداد محمد عبدالعزيز

188 - مروه بدر احمد محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6935 

ورقم قيد 79268    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط- ملك/ محمد احمد على

189 - يوسف منصور احمد حاسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6936 ورقم قيد 79269    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات الحلوانى ومكسبات الطعم, بجهة محافظة القليوبية 

كفر طحا  - ملك / حسنين محمد عبدالعال حسنين

190 - احمد على حسن محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6953 ورقم قيد 79270    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتسويق عقارى, بجهة محافظة القليوبية 

شارع رقم 2 عزبه ناصر من ترعه الشابورى - بهتيم - القليوبيه - بملك / احمد يحى حسن

191 - ديكورات جميل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6956 ورقم قيد 

79271    محل رئيسى  عن محل بيع ديكورات, بجهة محافظة القليوبية 81 ش 15 مايو بجوار مسجد الصوالحه 

- بملك/ جميل على محمد

192 - محمد سليمان محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6959 

ورقم قيد 79273    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل معادن, بجهة محافظة القليوبية القناطر الخيريه - ش ترعة 

الخرقانيه - بجوار مصنع البلستيك - بملك/ محمود احمد عبد الحميد

193 - زينب حسين حلمي محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6960 ورقم قيد 79274    محل رئيسى  عن تجهيز انديه وبيع ملبس رياضيه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة القليوبية عماره حسين سعده- ش الساحه -قليوب البلد- م قليوب -ملك //حسين عبد الحميد عبد الفتاح

194 - محمد حنفى محمد حنفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6961 ورقم قيد 79275    محل رئيسى  عن المقاولت الكهروميكانيكيه والتوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر 

وخدمات النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 6 ش مطبعة محروس من ش الصرف الصحى - 

عزبة بدران  - ملك / صلح احمد عبدالراضى

195 - محمد صلح الدين عبدالجواد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6962 ورقم قيد 79276    محل رئيسى  عن صيانه واصلح اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية ش 

ذكرى الملح من ش الصرف الصحى  - الخصوص - بملك/ زين العابدين البدرى حسن

196 - احمد فاروق محمد الزهرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6963 ورقم قيد 79277    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شارع ابوالسعود- كفر 

منصور- ملك/ محمد فاروق محمد

197 - تيسير جمعه عباده ابو خطوه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6964 ورقم قيد 79278    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 32 مساكن الزهور 

- ملك / عائشه محمد احمد محمد
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198 - هشام سعد عيسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6967 

ورقم قيد 79279    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية نقباس  - بملك/السيد 

محمد محمد

199 - احمد يحيى محمود احمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6969 ورقم قيد 79280    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 4 ش الساقيه عزبة ناصر بهتيم شبرا الخيمه ثان-بملك/ يحيى محمود 

احمد

200 - محمود محمد ربيع عيسي عبد الحميد قابيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-17 

برقم ايداع 6975 ورقم قيد 79281    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

طحله مركز بنها - بملك/ محمد ربيع عيسي

201 - عمرو عبدالناصر محمد على خلف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6976 ورقم قيد 79282    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية 15 ش داير الناحيه - قها- ملك / محمد السيد دياب ابراهيم

202 - عبير السيد عبد السلم السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6978 ورقم قيد 79283    محل رئيسى  عن ورشة  نجارة وبيع الثاث المنزلي, بجهة محافظة القليوبية كفر 

سندنهور - بنها -بملك/ ابراهيم محمد علي

203 - محمد منير سيد فرج حجاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6981 ورقم قيد 79284    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا وفطائر, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه - بجوار 

الجمعيه الزراعيه - بملك/ محمود احمد عبدالحميد

204 - محمد احمد علي مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6982 

ورقم قيد 79285    محل رئيسى  عن بقاله) تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا ش الجبانه م 

قليوب -  بملك/ وليد عبدا عتمان

205 - احمد محمد عبدالسميع عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6990 ورقم قيد 79286    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية شارع صبحى 

منطاوى- مسطرد- ملك/ محمد عبدالسميع عبدا

206 - محمد مجدى محمد احمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6992 ورقم قيد 79287    محل رئيسى  عن تجاره القمشه بالجمله, بجهة محافظة القليوبية ش القناطر 

الخيريه - قها - القليوبيه - بملك / احلم فتوح محمد ابوالفضل

207 - هاله محمد عبد الرسول عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7069 ورقم قيد 68935    رئيسى آخر  عن  مكتب خدمات نظافه وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 2 الناصريه - قها - طوخ - القليوبية - 

ملك/ محمد عبدالرسول عبدالغفار عبدالرحمن

208 - عمرو عبدالله عبدالحميد طنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 7053 ورقم قيد 77219    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ارض الجنينه - كفر حمزه - 

الخانكه - القليوبيه - بملك / جمعه محمد احمد

209 - فر حامد عبدالحليم محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6999 ورقم قيد 79288    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع وايجار فساتين السواريه والزفاف والخطوبه وتجارة 

الكسسوارات ومستحضرات التجميل ) فيما عدا الدويه (, بجهة محافظة القليوبية ش ناصر من ش الخمسين 

حوض الرمله - بيجام - ملك / عمرو محمد حامد عبدالحليم
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210 - وليد رزق عبد الرازق الطوخي ابوباشا تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 7001 ورقم قيد 79290    محل رئيسى  عن محل لبيع السماك المجمده, بجهة محافظة القليوبية خلوه 

الشيخ عثمان  ملك /محمود علي محمد

211 - امانى على جمعه على مره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7003 ورقم قيد 79291    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية عرب ابو الغيط- ملك/ رمضان سالم 

محمد

212 - احمد معوض احمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7004 ورقم قيد 79292    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

القليوبية ش موسى نوار - قها - القليوبيه - بملك / عزت وحيد محمد

213 - رزق فرج برسوم فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7005 ورقم قيد 79293    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ومجوهرات ) وذلك بعد الحصول على الموافقات 

اللزمه من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخليه(, بجهة محافظة القليوبية 

بتمده - ملك / اسلم محمد متولى احمد

214 - محمد باسم إمام السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7007 

ورقم قيد 79294    محل رئيسى  عن حظير تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية فرسيس - ملك/ باسم إمام السيد إمام شرباش

215 - محمد عزت السيد محمد وهدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7012 ورقم قيد 79295    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات وزيوت, بجهة محافظة القليوبية كفر 

الجزار الطريق السريع  ملك /ايهاب امين محمد

216 - اسراء عبدا احمد عبدالوارث تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7013 ورقم قيد 79296    محل رئيسى  عن تجارة خرده ومعادن, بجهة محافظة القليوبية ش مصنع القطن - 

عرب العليقات - ملك / احمد على محمد همام

217 - أمل أحمد لشين السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7015 

ورقم قيد 79297    محل رئيسى  عن تجارة وبيع مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية 

البشرية(, بجهة محافظة القليوبية محل بشارع مستشفى المل تقاطع شارع الشبان المسلمين - بنها ثان - ملك/ أميره 

أبوالفتوح إبراهيم

218 - تامر سعد ابراهيم محمد المجرحى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7020 ورقم قيد 79298    محل رئيسى  عن صيانه وبيع زيوت جميع السيارات, بجهة محافظة القليوبية طنان - 

م قليوب - القليوبيه - بملك / محمد حسن احمد

219 - ليوجد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7023 ورقم قيد 79299    

محل رئيسى  عن معرض تجارة أجهزه كهربائيه وأدوات منزليه ومفروشات, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور 

الرضي - أجهور الصغرى - ملك/ أحلم فوزي محمد عبدالسلم

220 - صبحى عبدالخالق شحاته البدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7028 ورقم قيد 79300    محل رئيسى  عن تربية وبيع مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة القليوبية الدير- 

ملك/ ماجده رشاد دمرداش

221 - عبدالفتاح احمد عبدالفتاح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 7029 ورقم قيد 79301    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية طحله - ملك / حماده 

فتحى عطا محمود

Page 19 of 104 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

222 - السيد محمود محمد إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7041 ورقم قيد 79302    محل رئيسى  عن تجارة أعلف وحبوب, بجهة محافظة القليوبية محل - ميت العطار 

- ملك/ إبراهيم عبدالرشيد إبراهيم

223 - عمرو احمد حسان على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7042 

ورقم قيد 79303    محل رئيسى  عن مزرعه تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية جزيره بلى - م بنها - 

القليوبيه - بملك /محمد عقيل محمد

224 - هبه عبدا سعيد الشحات بحيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7045 ورقم قيد 79304    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة القليوبية المنشأه الكبرى- 

ملك/ محمد كمال انور

225 - امير فوزي اسكندر ابراهيم مطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7048 ورقم قيد 79305    محل رئيسى  عن تجاره العطور, بجهة محافظة القليوبية 25 كوبري بتمده - ملك //

اشرف محمد متولي

226 - عمرو عليوه احمد عاصى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7051 

ورقم قيد 79306    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية سور نادى بنها الرياضى- ملك/ احمد محمد كامل

227 - محمد كمال عابد محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7054 

ورقم قيد 79307    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة محافظة 

القليوبية برج الياسمين - بجوار البنك الهلى - بملك / تيسير جلل عابد محمد عبدالفتاح

228 - فاضل عبدالفتاح فاضل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7056 ورقم قيد 79308    محل رئيسى  عن معرض لعرض وبيع الرخام, بجهة محافظة القليوبية ش نصار - 

اتريب - بنها - القليوبيه - بملك / على على على التهانى

229 - احمد حسن محمد عبده العجمي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7057 ورقم قيد 79309    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه وتجارتها, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي 

-عزبه مسلم - ملك //صلح محمد احمد عن ابنه /شريف صلح محمد

230 - سامح محمد محمود عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7059 

ورقم قيد 79310    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ش نور السلم - الخصوص - 

بملك / محمد محمود عطيه

231 - هاني عبدالرحمن حسين إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7060 ورقم قيد 79311    محل رئيسى  عن تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 

عزبة نعيم - سنهره - ملك/ محمد إبراهيم سالم منصور

232 - انور اسماعيل محمود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7064 ورقم قيد 79312    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع وتسمين مواشى, بجهة محافظة القليوبية شارع 

الترعه البرشوميه- العمار- ملك/ احمد اسماعيل محمود

233 - سحر عبد المنعم عبد الرحمن مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-18 

برقم ايداع 7065 ورقم قيد 79313    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير الملبس والشنط والحذيه 

ومنتجات الطفال )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة 

العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها (, بجهة محافظة 

القليوبية شارع السكه الحديد - ملك /امال عبد المنعم عبد الرحمن
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234 - ايمن شحات عبدالنبى عبدالحليم صقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 7067 ورقم قيد 79314    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه واحذيه ) فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها (, بجهة محافظة القليوبية ش حسين رشدى  - ملك / سعيد فؤاد محمد عبدالعال

235 - سليم سعيد احمد محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7094 ورقم قيد 74210    رئيسى آخر  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية محل بشارع هارون 

الرشيد - الكسابيه - ملك/ عواد ضيف ا عواد محمد

236 - محمود مصطفى محمود الهجرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7075 ورقم قيد 79315    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية ش الجبسه - ملك / 

حسنى صلح احمد يوسف الوكيل

237 - محمود نجيب السيد نصر السيد نصر ا الجرمنتى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 7081 ورقم قيد 79316    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) 

فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه - ملك / نجيب 

السيد نصر السيد نصر ا الجرمنتى

238 - هند جمال زياده عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7089 

ورقم قيد 79317    محل رئيسى  عن بيع موبيلت ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت (, بجهة محافظة 

القليوبية بتمده -  ملك / خالد السيد محمد عبدالسلم

239 - عبدالرحمن ناصر احمد عواض نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 7091 ورقم قيد 79318    محل رئيسى  عن بيع لوازم التنجيد, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1- 

شارع زيد بن حارثه- ملك/ جميل جرجس شحات

240 - شكرى عبدالشكور عبدالسلم على موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 7097 ورقم قيد 79319    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوريدات عموميه  )وذلك دون توريد العماله 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وفيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الفتح من الشارع العمومى - ابو سنه - ملك / نبيل السيد احمد عوض

241 - احمد عادل احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7098 

ورقم قيد 79320    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية شارع مسجد عباد الرحمن - منشيه عبدالناصر- ام بيومى- ملك/ حمدى يوسف احمد

242 - سيد كمال عطيه حسين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7101 ورقم قيد 79321    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية عزبه احمد سعيد شلقان  ملك //عاشور هلل عبد الرحمن

243 - مصطفى سليمان ابراهيم على شعلن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 7103 ورقم قيد 79322    محل رئيسى  عن توريد وتركيب مواد البناء الحديثة, بجهة محافظة القليوبية 

عقار رقم 5-شارع احمد علم- ملك/ سليمان ابراهيم على

244 - سيد عبد المجيد حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7107 ورقم قيد 79323    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية قليوب البلد -ش الطرباني ملك /بلل علي عبد النبي

245 - عبدالفتاح على عبدالعظيم على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7108 ورقم قيد 79324    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد بحيرى - 

ملك / على عبدالعظيم على
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246 - ضياء محمد امام خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7118 

ورقم قيد 79325    محل رئيسى  عن تشكيل وتشغيل معادن )تقطيع صاج بالليزر (, بجهة محافظة القليوبية 

الطريق البطي ميت حلفا - ملك //ايهاب زكي محمد محمد

247 - نحمده عبدالجواد عبدالرسول جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 7124 ورقم قيد 79327    محل رئيسى  عن ورشة صيانه طلمبات ديزل, بجهة محافظة القليوبية طريق 

مزلقان ميت حلفا- ملك/ احمد سيد محمد

248 - عمر شريف عزالدين راغب نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 7125 ورقم قيد 79328    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كيماويات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الجيش كوم اشفين - ملك //شريف عزالدين راغب

249 - مجدى جدعون متى متى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7127 

ورقم قيد 79329    محل رئيسى  عن مصنع لعادة تدوير البلستيك, بجهة محافظة القليوبية طريق سرياقوس- 

امام الصرف الصحى- ملك/ صلح عبدالصادق قاسم زيدان

250 - محمد جمعه شعبان عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7128 ورقم قيد 79330    محل رئيسى  عن ورشة نجاره وتصنيع الثاث والموبيليا, بجهة محافظة القليوبية 

شارع مسجد الوهاب - حوض الرمل - عرب العيايده - ملك/ حسن سلمه محمد

251 - هناء عيد عبدالحليم شرف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7135 ورقم قيد 79331    محل رئيسى  عن حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية مخزن بالدور الرضي - 

شارع أحمد عبدالعال من أحمد عرابي - منطي - ملك/ محروس مفيد فريد

252 - اسلم محمد عبدالفتاح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7138 ورقم قيد 79332    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية دور أرضي - نزلة شراره 

- أبوالغيط - ملك/ محمد عبدالفتاح سليمان عزب

253 - مصطفي عواد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7140 ورقم قيد 79333    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه -كفر ابو 

جمعه  ملك / عواد محمد سلمه

254 - سيد أحمد أحمد علي منتصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7141 ورقم قيد 79334    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية أجهور الصغرى - ملك/ يوسف أحمد أحمد علي

255 - محمد شعبان جابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7142 

ورقم قيد 79335    محل رئيسى  عن تشغيل وتشكيل المعادن, بجهة محافظة القليوبية ش مصرف اسكندر - ميت 

حلفا - ملك / تامر مهدى سيد عبدالجواد

256 - حسين جمال حسين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7144 

ورقم قيد 79336    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد اكسسوارات المحمول ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش ابو فله - منشية الجبل الصفر - ملك / جمال حسين على محمد

257 - بلل رفعت عبدالمعطي ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 7146 ورقم قيد 79337    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد محمد مرسي -كفر 

عطا ا - ملك /محمد عبد الوهاب رضوان

258 - احلم محمد محمود على عامر تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7149 

ورقم قيد 79338    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية شارع ترعه القشيشية - نوب طحا- ملك/ 

ابراهيم سعيد ابراهيم
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259 - علء عبد ا عبد العزيز عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7151 ورقم قيد 79339    محل رئيسى  عن  محل لبيع العطاره, بجهة محافظة القليوبية سور النادي -ملك //

حسنه محمود عطيه

260 - آلء عبده عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7153 

ورقم قيد 79340    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر )كوافير سيدات(, بجهة محافظة القليوبية شقه - عقار رقم 3ب 

- شارع فريد ندا - بنها الجديده - ملك/ محمد السيد السيد السيد نوار

261 - حامد عبدالمنصف سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7154 ورقم قيد 79341    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عزبة السيد محمد - 

المنيره  - ملك / محمد عبدالمنصف سالم

262 - سمر عبدالتواب عبدالظاهر غنيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7155 ورقم قيد 79342    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1- شارع الساعاتى- ملك/ السيد عبدالتواب 

عبدالظاهر

263 - احمد ماهر حسين الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7161 

ورقم قيد 79343    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية محل 1 و 2 

بالقطعه 12 بلوك 16087 خدمات الحى الخامس - ملك / شريف حسن محمد مدنى

264 - محمد جمال محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7165 

ورقم قيد 79344    محل رئيسى  عن بيع اقمشه وملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

القليوبية المنزله - ملك / اشرف جمال محمد و عبدالرحمن جمال محمد

265 - صفاء حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7170 

ورقم قيد 79345    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر الشوبك  - بملك/ سامح ماجد محمود

266 - احمد حسن عبده سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7173 ورقم قيد 79346    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات بلستيكيه, بجهة محافظة القليوبية دور ارضي -34 

شارع ابو بكر الصديق -ارض الجمعيه -سرياقوس  -ملك //حسن عبده سيداحمد

267 - سيد صالح ابراهيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7175 ورقم قيد 79347    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية شارع الكوبرى - عرب 

العراقى- كفر رماده- ملك/ صالح ابراهيم صالح

268 - شريف عوده للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7182 

ورقم قيد 79348    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية طحانوب - بملك /فاطمه محمد عبد 

العظيم

269 - وليد منتصر احمد احمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7191 ورقم قيد 79349    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية السيفا - ملك / 

السيد على عواد على

270 - اسراء وصفى احمد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7192 ورقم قيد 79350    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع محمود عاشور- كفر حمزه- ملك/ محمود محمد ابراهيم
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271 - محمد ابراهيم محمد الجمال محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 7195 ورقم قيد 79351    محل رئيسى  عن  تنظيف وترتيب للنظافه, بجهة محافظة القليوبية 4 عزبه 

ابوعيش - طحوريا - بملك/ صفاء محمد عليوه

272 - حنان عبدالعظيم يونس عبدا تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7196 ورقم قيد 79352    محل رئيسى  عن معلف تربيه وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية الشقر   - 

بملك/ وجدى عبدالفتاح يونس

273 - هدى حسين محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7199 

ورقم قيد 79353    محل رئيسى  عن تجاره خضار وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه - قلما  - بملك/ 

عماد فتحى عبدالحليم

274 - نظله محمد محمد عيسى الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7208 ورقم قيد 79354    محل رئيسى  عن حظيره بيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية المنيره - بملك/ 

محمود محمد محمد

275 - سحر عبد المحسن محمد احمد ابو سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 7213 ورقم قيد 79355    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية جامع سيباويه زياده -

طنان -ملك //محمد عبدالعزيز محمد

276 - سمر محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7214 

ورقم قيد 79356    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية المنشأه الكبرى - ملك / 

مغورى مغورى عطيه السعيد

277 - احمد فرج حسن محمد بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7217 ورقم قيد 79357    محل رئيسى  عن ورشه نجاره وتصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه 

طنان  ملك /هيثم سمير بخيت

278 - مروه محمد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7220 

ورقم قيد 79358    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية ش البطل احمد عبدالعزيز - بملك / رامى فرج محمد رشاد

279 - ياسر محمد عبدالرحمن حسين الدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 7222 ورقم قيد 79359    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القليوبية شارع الحريه - عزبة 

شرارة- ملك/ احمد محمود محمد

280 - صيدليه الدكتور نصار السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 7223 ورقم قيد 79360    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش احمد خضر كفر منصور 

القليوبيه ملك /ابراهيم ابو علما محمود

281 - محمد عيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7226 

ورقم قيد 79361    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع محمود راضى- متفرع من شارع الصرف الصحى - 

الخصوص- ملك/ محمد حامد محمد

282 - مروه ابوالنور عبدالمطلب نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 7232 ورقم قيد 79362    محل رئيسى  عن تجارة نظارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, 

بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 8- شارع جمال عبدالناصر- متفرع من شارع مسجد الرحمن - الخصوص- ملك/ 

محمود يس عبدالله
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283 - محمد عماد محمد احمد الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7233 ورقم قيد 79363    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس  )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش المدرسه الحسانيه  ملك //السيد غالب السيد

284 - ابراهيم عصام ابراهيم زكى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 7304 ورقم قيد 24707    رئيسى آخر  عن بيع قطع غيار سيارات جديده ومستعمله, بجهة محافظة 

القليوبية ش عموم الصدقيه - خط 12 - اجهور الكبرى  - ملك / سمر عصام ابراهيم ذكى ابراهيم

285 - فارس بطرس فارس بشاى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7247 

ورقم قيد 79364    محل رئيسى  عن ورشة كهربائى سيارات, بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل- جزيرة 

الحرار- طنط الجزيرة- ملك/ احمد سعيد عبدالعال

286 - محمد احمد محمد محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7252 ورقم قيد 79365    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية كفر سندوه- ملك/ احمد محمد محمد

287 - فريد صبحى فريد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7255 

ورقم قيد 79366    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه وملبس  )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية كوم الطرون -  بملك/ فتحى على محمد سليمان

288 - همت الغندور مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7256 ورقم قيد 79367    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشي, بجهة محافظة القليوبية كفر ابوزهره- 

الشارع العمومي - ملك/ عزت شوقي بدر محمد الغندور

289 - سامح عبدالفتاح ابراهيم توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7258 ورقم قيد 79368    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية ش 

مكتب التموين - كفر الجزار - ملك / احمد السيد بشير

290 - يوسف محمد فاروق خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7259 

ورقم قيد 79369    محل رئيسى  عن مزرعة بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية عزبة اباظا - برقطا - بملك/ 

محمد فاروق خليفه

291 - اسلم طه حسين حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7267 

ورقم قيد 79370    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية مجول- ملك/ احمد سمير 

محمود

292 - محمد ايمن محمد محمود الشربيني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7269 ورقم قيد 79372    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 3ش احمد الجنيدي 

اتريب - بنها  -بملك/  هنيه خضرا عبد العزيز

293 - اسلم سعيد محمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7270 ورقم قيد 79373    محل رئيسى  عن مكتب ومحل بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية كوم اشفين - ش الجيش بجوار مقلة كوم اشفين القديمه  - ملك / محمود 

احمد محمود صديق

294 - احمد محمد عباس حسين الزغبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7278 ورقم قيد 79374    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية العطارة- ملك/ مسعد 

عبدالحميد حامد
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295 - محمد عبدالفتاح محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7282 ورقم قيد 79375    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية ) فيما عدا الطباعه وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية برقطا- ملك/ محمد عزب موسى

296 - محمد محمد حامد عزبون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7283 

ورقم قيد 79376    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش سيدى رضاض - قليوب البلد - 

ملك / محمد حامد عزبون

297 - كمال سمير عبدالمجيد ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 7285 ورقم قيد 79377    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عزبة البيض- ش الشجرة- ملك/ سمير عبدالمجيد ابراهيم

298 - محمود عبدالرحمن صالح مسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7298 ورقم قيد 79379    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية طريق كفر حمزه - 

مول الفاتح - بملك/ حسام حسن محمد

299 - مصطفى صبحى عزازى عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 7300 ورقم قيد 79380    محل رئيسى  عن برمجيات ) فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكيه 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة 

القليوبية الرمله- ملك/ منى حميده زكى

300 - محمد عاطف العدلي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7305 ورقم قيد 79381    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية ابو 

الغيط -ارض ابو ليله  -ملك //هاله محمد سليمان

301 - احمد محمود حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7310 ورقم قيد 79382    محل رئيسى  عن مصنع تخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة سويلم - 

ابوالغيط - سيد محمود حسين محمود

302 - مكتب خالد محمد العبد للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 7313 ورقم قيد 79383    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

وخدمات النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية مول الفاتح  طريق كفر حمزه - ملك / حسام حسن 

محمد

303 - مكتب محمد عطوه للمقاولت العموميه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 7319 ورقم قيد 79384    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية مول الفاتح 

طريق كفر حمزه - ملك / حسام حسن محمد احمد

304 - محمود رافت عبدالرازق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7369 ورقم قيد 37450    رئيسى آخر  عن معلف تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 5 

ش عاطف زكريا المحامى - ميت عاصم - م بنها - القليوبيه - بملك / فاطمه نبيل على السيد

305 - حسين رجب فهمى عبدالحافظ حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 7329 ورقم قيد 73991    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط  - 

بملك / ابراهيم رجب فهمى

306 - رضوان احمد عبدالحي محمد عبدالحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 7344 ورقم قيد 76476    رئيسى آخر  عن حظيرة تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة القليوبية عرب 

العراقى  - ملك / ابراهيم اسماعيل سالم القطامى
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307 - هبه عبداللطيف عبداللطيف عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7325 ورقم قيد 79386    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - قها - ملك / 

مصطفى على احمد سليمان

308 - محمد احمد العوضى محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 7326 ورقم قيد 79387    محل رئيسى  عن تحضير وبيع مشروبات ) بوفيه (, بجهة محافظة القليوبية 

طريق الكوم الحمر - طحانوب - م شبين القناطر - القليوبيه - بملك / احمد محمد فتحى على

309 - عبدا محمد عبدالحميد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7331 ورقم قيد 79388    محل رئيسى  عن تربيه مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية 

عرب السبعات - جزيره بلى - م بنها - القليوبيه - بملك / عبدالحميد محمد عبدالحميد عوض

310 - سعيد محمد عبدالباقى حفنى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7332 ورقم قيد 79389    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد - ملك / 

محمد حسنى عبدا عامر

311 - حسن مأمون حسن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7335 ورقم قيد 79390    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

القليوبية حوض النيل الوسطى - القلج - م الخانكه - القليوبيه - بملك / حسن محمود حسن

312 - محمد طارق محمد عبدالهادى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 7337 ورقم قيد 79391    محل رئيسى  عن معلف لبيع وتسمين  مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

الشقر - ملك / طارق محمد عبدالهادى يوسف

313 - رفعت عدلى الديب ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7338 ورقم قيد 79392    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وبيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية 10ش دار المسنين 

من ش الشيخ منصور - الخصوص - بملك/ عدلى الديب ميخائيل

314 - ياسر فؤاد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7339 

ورقم قيد 79393    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, 

بجهة محافظة القليوبية ش ابن سينا مربع الشيخ مصلح - الجبل الصفر - م الخانكه - القليوبيه - بملك / سيد فؤاد 

محمد حامد

315 - بسام محمد فوزى زكى تونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7342 ورقم قيد 79394    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ش نور السلم - الجبل 

الصفر - م الخانكه - القليوبيه - بملك / حسن محمد ابراهيم

316 - مكتب القرشى للنقل بالسيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7352 ورقم قيد 79396    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية سكه المدينه المنوره - طنان - بملك/ محمد 

عزت السيد

317 - صيدلية/ محمد علي عبدالفتاح محمد رشيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 7359 ورقم قيد 79397    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة القليوبية كفرالشرفا الغربي 

- ملك/ محمد محمود السيد فوده

318 - عادل مقار عوض ا كيرلس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7366 ورقم قيد 79398    محل رئيسى  عن توريد الخضار والفاكهه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية وحده 5 عماره 307 محليه 5 الحى الول - بملك / محمد عبد 

الرحمن محمد عبده
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319 - احمد حسن محمد مطر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7373 

ورقم قيد 79399    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 98 التقسيم السياحى -- بملك/ ابراهيم محمد ابراهيم

320 - عيد سويلم على سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7378 ورقم 

قيد 79400    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة القليوبية العمار الكبري - بملك هويدا 

عواد راضى محيسن

321 - محمد عزب رفاعى احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7383 

ورقم قيد 79401    محل رئيسى  عن صيانة الجهزه الكهربائيه )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر (, 

بجهة محافظة القليوبية ش ميدان - بيبرس - قليوب البلد - بملك / احمد عزب رفاعى احمد

322 - منال ابراهيم فرج صليب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7387 

ورقم قيد 79402    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار غسالت وثلجات, بجهة محافظة القليوبية ش بورسعيد 

العمومى - بملك/ شريف صلح محمد

323 - يحى محمد سلمه احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7391 

ورقم قيد 79403    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية بلتان - ملك  / نصر 

احمد نصر احمد نصر

324 - أمين شعيب أمين علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7394 

ورقم قيد 79404    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل معادن, بجهة محافظة القليوبية حوض خارج الزمام - بجوار 

سيد مصطفى - أبوزعبل- ملك/ محمد السعيد يوسف

325 - احمد رجب عبدالعاطى محمد الشعيبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 7395 ورقم قيد 79405    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش محمود جنجره - شرق 

السكه الحديد - قها - ملك / محمود احمد محمود على

326 - محمد بسيونى عبدالستار عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7396 ورقم قيد 79406    محل رئيسى  عن نقل عمال  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 4شارع حسنى القصاص - بهتيم - بملك/ انعام عبدالفتاح 

محمد

327 - دنيا محمود عبدا الحبشي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7397 

ورقم قيد 79407    محل رئيسى  عن تجهيز عرائس )كوافير(, بجهة محافظة القليوبية شقه - عقار5 - شارع 

الشهيد فريد ندا - بنها الجديده - ملك/ أحمد حمدي توفيق المحلوي

328 - هيثم رافت ابراهيم حسن الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7399 ورقم قيد 79408    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الديكورات ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 2 ش المدينه المنوره - ملك / عبدالوهاب محمد عبدالبر عبدالوهاب

329 - محمد عبدالفتاح محمد النادي تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7410 ورقم قيد 79409    محل رئيسى  عن مكتب بيع وتوريد مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل )المصرح 

بتداولها وذلك عدا الدوية البشرية ومشتقاتها(, بجهة محافظة القليوبية وحده108 الدور الول علوي - عقار13- 

سنتر حجازي - بجوار المحكمه القديمه - شارع الشهيد صلح كامل حجازي - ملك/ مياده ومروه ومنار محمد 

عبدالعظيم حجازي

330 - محمود حسين حسنى عجلن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7411 ورقم قيد 79410    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية مساكن الزهور- 

ملك / عائشه محمد احمد محمد
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331 - محمود سيد عواد محمد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7416 ورقم قيد 79411    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه المحمول واكسسوارات المحمول بانواعها, بجهة 

محافظة القليوبية كفر عبيان - ابوزعبل - بملك/ راندا سيد عواد

332 - عبدالعزيز احمد ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7417 ورقم قيد 79412    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش غرب السكه 

الحديد  - ملك / ياسر سعيد ابراهيم احمد

333 - مصطفى محمد احمد محمد عجور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7418 ورقم قيد 79413    محل رئيسى  عن تربيه وتجاره مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة القليوبية طنط 

الجزيره - م طوخ - القليوبيه - بملك / محمد احمد محمد

334 - محمد شوقى سالم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7419 

ورقم قيد 79414    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل الخشاب, بجهة محافظة القليوبية ش رفعت سلم - قليوب 

البلد - بملك/ عصام جلل عبدالهادى

335 - تامر صبحي احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7420 ورقم قيد 79415    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء ) فيما عدا توريد الكمبيوتر والنترنت 

والعمالة (, بجهة محافظة القليوبية كفر طحا - ملك/ عادل احمد عواد سيد

336 - عبدالمعز كارم محمود امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7421 ورقم قيد 79416    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة القليوبية سندنهور - ملك / كارم وامام 

واشرف محمود امام

337 - هدايا صلح محمد محسب خطاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7423 ورقم قيد 79417    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة وتسمين مواشي, بجهة محافظة القليوبية 

شارع سعد الخولى- ميت العطار- ملك/ سعد عبدالحليم سعد

338 - باسم شحات سعيد درويش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7424 

ورقم قيد 79418    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ميت عاصم  - ملك / 

امير محمد سالم السيد

339 - سلمه محمد سلمه الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7425 ورقم قيد 79419    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ش ترعه خليج الشامى 

- سنديون  - بملك/ فاطمه طه ابراهيم

340 - شريف اشرف الشحات عليوه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,050.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7426 ورقم قيد 79420    محل رئيسى  عن مقاولت عامه واستثمار عقاري وتسويق عقاري وتعبئه 

وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية وحده عماره 108 المستقبل 63 م العبور القليوبيه ملك / احمد سعيد 

محمد

341 - اسلم عبدالنبى محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7427 ورقم قيد 79421    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الكافتريا  -  ابو سنه - بملك / ناجى عطيه 

عبدالرحمن عطيه

342 - ابراهيم خليل احمد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7428 ورقم قيد 79422    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة القليوبية سكه عيده - 

ابوالغيط  - بملك/ همام عبدالفتاح محمد
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343 - ليوجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7430 ورقم قيد 79424    

محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع الجيش - كوم أشفين - ملك/ أحمد 

عبدالمنعم أحمد نجدي

344 - احمد محمد السيد عبدالنبي رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7434 ورقم قيد 79425    محل رئيسى  عن ورشـة نجـارة, بجهة محافظة القليوبية طنان - ملك/ امل سلمه 

عبدالحميد سيد

345 - محمد عثمان عبدالباسط عبدالغنى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 7437 ورقم قيد 79426    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية الخرقانية 

- ملك /صباح محمد محمود سويلم

346 - مصطفى السعيد احمد طه يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7438 ورقم قيد 79427    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات  )وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه 

والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش ترعه الناصرين - 

عزبه الزراعه- بملك / تامر محمد عبدالحميد

347 - حماده السعيد سليمان عبد العزيز مقلد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7439 ورقم قيد 79428    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع معجنات, بجهة محافظة القليوبية ش وليد مهران 

عزبه الحاج موسي- الشقري- ملك /محمد عدلي سلطان

348 - ساره محمد مسلم حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7441 

ورقم قيد 79429    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عرب العليقات- ملك/ 

موسى السيد موسى

349 - معتز محمود احمد ابوعيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7443 ورقم قيد 79430    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد الحدايد ومواد البناء ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 16 ش العارف بال - قليوب البلد  - ملك / ورثة عبدالحميد سعد 

محمد

350 - عمر عبدالحميد محمد بيومى فارس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7445 ورقم قيد 79431    محل رئيسى  عن اعمال التبريد والتكييف والمقاولت, بجهة محافظة القليوبية 

ش الشيخ خليل - بملك / حسن محمد حسن محمد

351 - محمود حسن الغيطانى محمدى نوفل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7447 ورقم قيد 79432    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية شارع ترعه الساحل - ابو الغيط- ملك/ حسن الغيطانى محمدى

352 - احمد خيرى حسن على العدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7449 ورقم قيد 79433    محل رئيسى  عن مزرعه تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى 

- بملك / رياض عبدالعال محمد

353 - مريم نشات راشد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7452 ورقم قيد 79434    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة القليوبية عزبه بدوي 

بك -سرياقوس -ملك/ كريم رمضان حسن

354 - حمدي فاروق عبدالفتاح أحمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7455 ورقم قيد 79435    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية 

شارع جسر النيل - أبوالغيط - ملك/ فاروق عبدالفتاح أحمد محمد
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355 - سنيوره سيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7456 

ورقم قيد 79436    محل رئيسى  عن تشكيل معادن صاج, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط جسر النيل - بملك/ 

اشرف احمد حسن سيد

356 - نهال السيد محمد فتحى السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7457 ورقم قيد 79437    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية بجوار مدرسة النصر - بملك / هانم عبدالخالق فهمي خليل 

الفقى

357 - محمد حسين امين عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7458 ورقم قيد 79438    محل رئيسى  عن مصنع تشغيل منتجات نسيجية, بجهة محافظة القليوبية 1 ش 

الروضه - مدينة ابن الحكم  - ملك / محمد مصطفى محمد

358 - شيماء فريد حسين كامل حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7460 ورقم قيد 79439    محل رئيسى  عن تربيه وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية المنايل - بملك/ 

نوره عبدالمنعم حسن

359 - حسين علي حسين موسى باظه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7461 ورقم قيد 79440    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية امياي - مركز 

طوخ- القليوبية - ملك/ محمد احمد محمد احمد

360 - محمد صلح ممتثل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7464 ورقم قيد 79441    محل رئيسى  عن معلف بيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية المنايل - 

بملك/ صلح ممتثل محمد

361 - نصر شعبان نصر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7467 

ورقم قيد 79442    محل رئيسى  عن تربيه وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية المنايل - بملك/ امين 

عبدالواحد امين

362 - احمد شاكر عبد الحميد نصر ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7471 ورقم قيد 79443    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية الخصوص -ش شاكر عبد الحميد حوض السعي -ملك / شاكر عبد الحميد نصر 

ا

363 - اسامه عبدالحكيم ابراهيم عفيفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7523 ورقم قيد 56507    رئيسى آخر  عن تجاره قطع غيار وساعات السيارات, بجهة محافظة القليوبية 

امتداد شارع المستشفى المركزى - بجوار سيد القاضى - الخانكه - القليوبيه - بملك / يوسف فتحى يوسف ابوشنب

364 - اسامه عبدالحكيم ابراهيم عفيفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7525 ورقم قيد 56507    رئيسى آخر  عن تجاره قطع غيار وساعات السيارات, بجهة محافظة القليوبية 

شارع تقسيم الكوثر خلف مدرسه الحره العداديه - الخانكه - القليوبيه - بملك / محمود حمدى نوح ابراهيم

365 - محمود عبد العزيز عبدالعزيز عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7479 ورقم قيد 79444    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القليوبية 8 ش السلم ارض بشير 

- ملك / محمد عاطف عبدالخالق

366 - عمرو ابراهيم سالم محمد ابوالوفا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7484 ورقم قيد 79445    محل رئيسى  عن تجارة البيض والتوريدات العامه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا القبلى - ملك/ ابراهيم سالم محمد
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367 - جيهان حلمى السيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7485 

ورقم قيد 79446    محل رئيسى  عن معلف لتربية وبيع مواشى بقرى حلبه, بجهة محافظة القليوبية الشقر  - 

ملك / ابراهيم شوقى دسوقى عبدالحميد

368 - احمد جلل سيد احمد محروس مدكور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7486 ورقم قيد 79447    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية 72ش الترعه البحرية - بيجام - ملك/ عباس عبدالعظيم سالم

369 - محمد سعيد مظهر عبداللطيف جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7487 ورقم قيد 79448    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية حى الصوالحه- بجوار 

مسجد التوحيد - ملك/ سعيد مظهر عبداللطيف

370 - فرج صلح الدين عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7489 ورقم قيد 79449    محل رئيسى  عن مصنع خرازة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالغني - 

عزبة الجمال- باسوس- ملك/ محمد عبدالفتاح عبدالعليم

371 - محمود صلح احمد عبدالحليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7490 ورقم قيد 79450    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية كفر طحا- ملك/ 

وفاء سعد عواد العوام

372 - كفايه عبدالنعيم محمود احمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7495 ورقم قيد 79451    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية باسوس - ارض الموزه- خلف ابوكرم الكبابجي- ملك/ عبدالحق عبدالمنعم عبدالحق

373 - إسلم ياسر عاشور دسوقي محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7497 ورقم قيد 79452    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية حوض السبيل - 

باسوس - ملك/ محمد طه محمد منصور

374 - محمد عبداللطيف السيد محمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7499 ورقم قيد 79453    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار حريمى, بجهة محافظة القليوبية دجوى - م بنها 

- القليوبيه - بملك / حامد محمد امبابى احمد المير

375 - حسين دسوقى حسين سيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7505 

ورقم قيد 79454    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه - م 

شبين القناطر - القليوبيه - بملك / حسين محمد عطيه سيف

376 - وائل عبدالوكيل عبدالعظيم مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7510 ورقم قيد 79455    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية شارع المعهد الدينى- مرصفا- ملك/ عبدالوكيل عبدالعظيم مكاوى

377 - مؤسسة الدخاخني للستيراد والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7514 ورقم قيد 79456    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية ش المحكمه - بجوار مستشفى الرحمه- ملك/ خميس مصطفى السيد الدخاخني

378 - شربات عبدالعاطى حسين حسن على الدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 7521 ورقم قيد 79457    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط  - ملك / 

اسماعيل ابراهيم عبداللطيف
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379 - احمد عبدالرحمن احمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7533 ورقم قيد 79458    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية ش المرور- شلقان- 

ملك/ سماح عبدالرحمن احمد محمد

380 - عبدالمنعم خيرى عبدالمنعم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7611 ورقم قيد 44620    رئيسى آخر  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القليوبية شبرا شهاب- بملك/ 

هبه خيرى عبدالمنعم

381 - ناجي فتحي شاور محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7545 ورقم قيد 77660    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية 3 شارع محمود القطان- من 

شارع سيد ياسين- الفرنوانى- ملك/ محمد فتحى شاور

382 - ياسمين صابر حسين محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7538 ورقم قيد 79459    محل رئيسى  عن تاجير فساتين افراح, بجهة محافظة القليوبية طريق كفر سعد -قبل 

كوبري الفحص -برج المهند  ملك /عبد الوهاب عبدالرؤف عبد الوهاب

383 - رامي كامل محمد إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7549 ورقم قيد 79460    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي - 

شارع الشهيد إمام الوكيل - ملك/ حمدي عبدالعزيز داود

384 - نبيل سليمان محمد يسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7550 

ورقم قيد 79461    محل رئيسى  عن مزرعه تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار  -ملك //

هاني توفيق محمد

385 - محمد سامي محمود محمد رخا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7553 ورقم قيد 79462    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية محل - عقار19 - شارع مصرف الحصه - ملك/ فاطمه عواد فهيم السيد عزال

386 - رجب سامي رجب حسين عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7558 ورقم قيد 79463    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 14 - 

مدخل 1 مساكن شلقان - ملك/ ابراهيم خالد محمد

387 - محمد صلح بركات طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7566 

ورقم قيد 79464    محل رئيسى  عن بيع المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة القليوبية برتيشن بالمبني 

ايه )a( المول التجاري افينيو بالقطعه من1 الى 9  - المنطقة الصناعيه

388 - احمد محمود فتحى مرزوق السعداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 7574 ورقم قيد 79465    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية شارع داير الناحيه- دجوى- ملك/ مسعد عبدالنبى على

389 - صيدليه / سوسن عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7576 

ورقم قيد 79466    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية بنها الجديده الفلل -القليوبيه ملك /احمد عبد 

الوهاب عفيفي

390 - فاطمه مبروك محمد محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7579 ورقم قيد 79467    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية حوض الساحل - القلج - بملك/ مبروك محمد محمد
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391 - محمد احمد محمد احمد مدكور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7580 ورقم قيد 79468    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شارع فؤاد موافى- 

بهتيم- ملك/ وائل عبدالسلم فتحى

392 - محمد سعيد عبدالمنعم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7582 ورقم قيد 79469    محل رئيسى  عن محل بيع انتيكات وتحف, بجهة محافظة القليوبية ش اولد الشيخ 

من ش احمد عرابي - منطي - ملك/ عبدالرازق عارف عبدالرحمن

393 - زكيه محمد عبد الرازق محمد ابو عيده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 7590 ورقم قيد 79470    محل رئيسى  عن مشغل خياطه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر -منشيه الجبل الصفر - ملك //عاطف عبود فرج

394 - احمد محمد كمال حسين همام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7591 ورقم قيد 79471    محل رئيسى  عن اعمال التكييف والتبريد والتوريدات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط- ملك/ محمد كمال حسين

395 - محمد احمد سيد احمد شرعان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7592 ورقم قيد 79472    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه- بجوار 

عبدالشافي - باسوس - ملك/ احمد سيد احمد شرعان

396 - محمد علي عبد الرحمن بكري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7593 ورقم قيد 79473    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجاره وتوزيع الدوات الكهربائيه  )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ترعه الساحل باسوس  ملك //سيد 

عطيه سيد

397 - معرض النساج لبيع وشراء السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 7597 ورقم قيد 79474    محل رئيسى  عن معرض بيع وشراء السيارات, بجهة محافظة القليوبية بلوك 

49 مدخل 2 - التقسيم السياحى- بملك/ امام حسن سليمان

398 - حسن احمد احمد حسن خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7600 ورقم قيد 79475    محل رئيسى  عن حظيره تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية ابو الغيط - ملك /اسماعيل محمد احمد

399 - محمد حسن محمد محسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7601 

ورقم قيد 79476    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس- ملك/ محمد علي 

سليم

400 - البهنساوى ماركت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7603 ورقم 

قيد 79477    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 13 ش 

الجلء- التقسيم السياحى  - ملك /صبحيه مصطفى عبدالبارى

401 - هاني طلعت فوزي زخاري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7604 ورقم قيد 79478    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية دور أرضي - عقار24 - شارع جمال عبدالناصر - أمام مدرسة السلم - 

مدينة الخصوص - ملك/ نبيل سعد سعيد

402 - عبد الرسول صبحي عبد السلم عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-29 

برقم ايداع 7606 ورقم قيد 79479    محل رئيسى  عن ورشه نجاره اثاث, بجهة محافظة القليوبية قليوب -طنان 

-شارع السكه الحديد  ملك /ايمان سعيد عاشورمحمد
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403 - محمد السيد يوسف علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7612 ورقم قيد 79480    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي - 

شارع الوحده الصحيه - العمار - ملك/ السيد يوسف علي يوسف

404 - احمد عبد النبي عواض بغدادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7613 ورقم قيد 79481    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبليا, بجهة محافظة القليوبية ش السلم -العجام 

ملك /محمد مصطفي سالم

405 - عبدا جمعه عبدالمقصود محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 7616 ورقم قيد 79482    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية مدخل عزبة مسعود حسن - كوم اشفين - ملك/ احمد جمعه 

عبدالمقصود محمد

406 - سلمه سليمان جمعه سلمه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7617 

ورقم قيد 79483    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفررماده - ملك/ نجوى سالم سلم 

سعيد

407 - عبدالراضي عبدالحميد اسماعيل ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 7624 ورقم قيد 79484    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الخليل- من ش الثلثين- قليوب البلد - ملك/ سلمه فوزي سلمه

408 - هاله محمد عبدالمنعم محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7627 

ورقم قيد 79485    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات خياطه, بجهة محافظة القليوبية ش المسجد الشرقى- كفر 

فرسيس - بملك / نجلء شاكر ابراهيم ابراهيم

409 - محمود عطيه محمد محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7629 ورقم قيد 79486    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية زاوية بلتان - ملك/ 

بثينه محمد مكاوي محمد

410 - سليمان سيد سليمان عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7631 

ورقم قيد 79487    محل رئيسى  عن حظيره تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية البرادعه بجوار مسجد الرحمه ملك //عادل محمد ابراهيم

411 - بدر محمد حسن محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7632 ورقم قيد 79488    محل رئيسى  عن مصنع خراطيم كهرباء بلستيك, بجهة محافظة القليوبية حوض 

الوقف - باسوس - بملك/ السيد فرحات على

412 - سوبر ماركت القصاص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7634 

ورقم قيد 79489    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية ش الصيدليه- 

الكوم الحمر - شارع عبدالرحمن عزازي - ملك/ ابتسام رمضان محمد احمد

413 - محمد ابراهيم حسن خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7639 ورقم قيد 79491    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية منشيه ناصر -ش 

الجيش -ملك /سيد محمد مرسي

414 - محمود ناجى محمد السيد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7641 ورقم قيد 79492    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 7- 

شارع الصفا - ملك/ كريمة محمد السيد
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415 - محمد محمود ابراهيم احمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 7646 ورقم قيد 79493    محل رئيسى  عن تجارة المعادن والتوريدات العموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية بجوار شركه ابناء الكحلوى ) المصرية الهندسيه (- 

ابوسنه- ملك/ عبدا حسن ابراهيم

416 - ناصر عبدالنبي حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7653 ورقم قيد 79494    محل رئيسى  عن تجارة الحديد والمعادن, بجهة محافظة القليوبية شارع زتونه متفرع 

من شارع أبوهلل - الطريق البطي زمام أبوسنه - ملك/ هبه محمد إبراهيم الديب

417 - رجب رأفت سالم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7654 

ورقم قيد 79495    محل رئيسى  عن نجارة وتصنيع باب وشباك, بجهة محافظة القليوبية مخزن دور أرضي - 

عرب مره - الخرقانيه - ملك/ حسن سالم سلمه حسن

418 - محمد ابراهيم عبد ربه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7656 ورقم قيد 79496    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره وتوريد الملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية كفر طحوريا  ملك /ابراهيم عبدربه محمد

419 - نجاح شعبان ابراهيم دويدار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7659 ورقم قيد 79497    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية جمله, بجهة محافظة القليوبية شارع محمد 

اليمانى من شارع شجرة الدر - ملك/ نجاح شعبان ابراهيم

420 - زينب سعد محمد محمد إبراهيم الشيمي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 7664 ورقم قيد 79498    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, 

بجهة محافظة القليوبية منشأة العمار - ملك/ حسام الدين مصطفى عبداللطيف

421 - نعمه صالح سالم محمود عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7666 ورقم قيد 79499    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه - الخطابه - خلف 

مسجد الرحمن - القناطر الخيريه - قليوبيه - بملك / محمد حلمى ماهر حسين بدر

422 - عبدا عمر عبدالقادر حسن تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7668 ورقم قيد 79500    محل رئيسى  عن معلف تربيه وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية تل بنى 

تميم - بملك/ عمر عبدالقادر حسن

423 - خالد محمد محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7671 

ورقم قيد 79501    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ورشة - شارع داير الناحيه - 

طحوريا - ملك/ زينب خالد محمد محمد

424 - مها احمد سيد حسين مسعود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7681 ورقم قيد 79502    محل رئيسى  عن تجارة اللبان, بجهة محافظة القليوبية مدخل عزبة مسعود حسن - 

كوم اشفين - بملك / امال فاروق محمد بدر

425 - مكتب الديب للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7686 

ورقم قيد 79503    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر رماده - بملك / عزت حسن عبدالرحمن

426 - عبد الهادي حسن حسن عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7690 ورقم قيد 79504    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه)وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(, 

بجهة محافظة القليوبية كفر سعد -ش مبروك -ملك /ايمن كامل مختار
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427 - سحر ابراهيم نجدى عبدالعزيز بدويه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 7693 ورقم قيد 79505    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية زاوية 

الشيخ سند - بملك / موريد حسن احمد على العجراوي

428 - حسين عبدالرازق حسين رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7714 ورقم قيد 28957    رئيسى آخر  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية باسوس - ملك/ 

عبدالستار علي عبدالمقصود

429 - محمد سعيد عبدالفتاح عبدالباسط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7703 ورقم قيد 79506    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة القليوبية طريق طوخ بلتان - ملك / 

سعيد عبدالفتاح عبدالباسط

430 - محمد انور فرج محمد حسن المغربى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 7704 ورقم قيد 79507    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية سندوه  - بملك/ محمد محمود 

بيومى

431 - ياسر فريد حافظ جعفر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7707 

ورقم قيد 79508    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية عزبه خورشيد - ابوزعبل - بملك/ ليلى محمد 

سلم

432 - باهى محمد عزمى على محمد عبدالباقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 7718 ورقم قيد 79509    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا واثاث, بجهة محافظة القليوبية ش 12 زاوية 

النجار - بملك / سيد جمال سيد يونس

433 - على توفيق محمد اسماعيل عبيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7719 ورقم قيد 79510    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه -

بملك/ السيد محمد عبدا

434 - إبراهيم جمال إبراهيم السيد الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 7722 ورقم قيد 79511    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه - ملك/ أحمد 

محمد محمد السيد

435 - اسراء طارق عبدالفتاح جمعه عرابى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 7725 ورقم قيد 79512    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

شارع مسجد الرحمه- ميت الحوفيين- ملك/ منى عبدالمحسن السيد

436 - محمود عبدالعزيز عبده خاطر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7727 ورقم قيد 79513    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر شكر - بملك/ عفاف عبدالمجيد زوبع

437 - عبدالناصر ابراهيم ابراهيم محمد الشامى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 7733 ورقم قيد 79514    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر 

طحله-  ملك/ ابراهيم ايراهيم محمد

438 - رمضان نحمده عبدالهادى عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7737 ورقم قيد 79515    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية شارع ترعه عرابى- 

ابوسنه- ملك/ عيده رمضان على

439 - شيماء السيد محمود علي النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7740 ورقم قيد 79517    محل رئيسى  عن  تجاره اللحوم  والجزاره, بجهة محافظة القليوبية العمار الكبري -

طوخ القليوبيه -ملك /محمد دسوقي عبد الخالق احمد
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440 - لمياء على محمود على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7747 ورقم قيد 79518    محل رئيسى  عن بيع اسماك ومجمدات, بجهة محافظة القليوبية 22 ش العروبه  

تقسيم غنيم - بملك / محمد مصطفى محمود

441 - مينا جوده عبده عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7750 ورقم 

قيد 79519    محل رئيسى  عن محل قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار 22 شارع 

عبدالرؤوف أبوالسعود - المنشية الجديده - شبراالخيمه أول - ملك/ أحمد سمير محمد عبدالهادي

442 - ايمان محمد الطوخي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7751 ورقم قيد 79520    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) وذلك في حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (, 

بجهة محافظة القليوبية الهرام- شرق الستاد مساكن قبلي السريع - عمارة 6 - ملك/ لطفي خيري ابراهيم
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فروع الفراد

1 - مصطفي حسين مصطفي درويش  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   6504 ورقم قيد   4533  محل 

فرعى  عن  مكتب توريدات ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة القليوبية شارع العوادم- بجوار 

نادى باريس - قليوب البلد- ملك/ محمود احمد امبابى

2 - تهاني صابر محمد عبدالرحمن علم  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   6470 ورقم قيد   64294  محل 

فرعى  عن تجارة مواد غذائية  بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار 26 - شارع منصور - ملك/ حنان عبدا محمود 

إبراهيم

3 - صيدليه الدكتور/ ابراهيم رجب عبدالعزيز ابراهيم  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   6569 ورقم قيد   

63796  محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القليوبية 2 شارع المحطه- بجوار قهوة ضياء- شبرا شهاب- ملك/ 

صابرين نسيم احمد

4 - احمد ابراهيم الدسوقى محمد عبدالغفار  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   6565 ورقم قيد   79140  

محل فرعى  عن مصنع نسيج  بجهة محافظة الدقهلية - الحصوه  - بملك / ابراهيم الدسوقى محمد

5 - احمد ابراهيم الدسوقى محمد عبدالغفار  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   6565 ورقم قيد   79140  

محل فرعى  عن مصنع نسيج  بجهة محافظة القليوبية - 8 ب بلوك 2005 - منظقة ب - ج المنظقة الصناعية - مدينة 

العبور - ملك / عبدالمحسن عبدالسميع دباغ

6 - سعيد محمد سعيد رمضان  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   6631 ورقم قيد   64851  محل فرعى  عن 

محل بيع مجمدات  بجهة محافظة القليوبية ش اولد ابو خيشه -المتيني -بندر بنها -القليوبيه ملك //انتصار ابراهيم 

عفيفي

7 - ايمن امين محمد علي اسماعيل  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   6600 ورقم قيد   76703  محل فرعى  

عن تجارة الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (  بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد- امام 

الوكيل- شبين القناطر- القليوبية- ملك/ حسين مصطفى غالي

8 - ساميه عبدالباقي محمد عبدالباقي  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   6606 ورقم قيد   78563  محل 

فرعى  عن بقاله  بجهة محافظة القليوبية شارع الكرداسي - طحانوب - ملك/ هانم محمد عبد الباقي مصطفى

9 - محمود عبدالهادى عبدالرحمن غريب  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   6957 ورقم قيد   79272  محل 

فرعى  عن مكتب لتجارة ادوات واجهزة رياضية  بجهة محافظة الدقهلية - حى الجامعة - برج الندى - ملك / محرم  

فؤاد عبد خليل

10 - محمود عبدالهادى عبدالرحمن غريب  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   6957 ورقم قيد   79272  

محل فرعى  عن مكتب لتجارة ادوات واجهزة رياضية  بجهة محافظة القليوبية - عزبة عبدالوهاب فهمى - قليوب - 

ملك / عبدالهادى عبدالرحمن غريب

11 - مريم ابراهيم حافظ على الحوالى  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7096 ورقم قيد   48166  محل 

فرعى  عن مطعم كشرى  بجهة محافظة القليوبية 1شارع الحسين بن علي- طوخ - القليوبيه ملك /حسام عبد الفتاح 

مصطفي

12 - فاطمه محمود كمال عبدالفتاح السيد  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   7088 ورقم قيد   77899  محل 

فرعى  عن تجاره سجائر  بجهة محافظة القليوبية ش الساحه - م طوخ - القليوبيه - بملك /ناديه طه محمد

13 - مصطفى محمد طارق فاروق احمد  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   7229 ورقم قيد   44941  محل 

فرعى  عن معرض بيع سيارات  بجهة محافظة القليوبية المنشأه الكبرى  - ملك / فتح ا محمد فتح ا الجد

14 - احمد حسن محمد حسن  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   7276 ورقم قيد   74813  محل فرعى  عن 

تربية وبيع مواشى حلبه وتسمين  بجهة محافظة القليوبية الحراز-ملك /حسن عليوه ابراهيم

15 - احمد عاطف محمد محمود ابوالعنين  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   7317 ورقم قيد   78774  محل 

فرعى  عن تجاره مواد غذائيه جمله  بجهة محافظة القليوبية 1 شارع السواح- منشية النور- ملك/ محمد فريد عامر

16 - هاله فؤاد عباس يسن بحيرى  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   7415 ورقم قيد   48998  محل فرعى  

عن كوافير حريمى  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بنشاط كوافير حريمي  بالعنوان / ش 7 الفلل  - بنها الجديده- 

بملك/ محمد سعيد عبدالسميع
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17 - محمود مصطفى احمد سيد بحيرى  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   7463 ورقم قيد   77651  محل 

فرعى  عن مستودع لتجاره العلف وخاماتها والحبوب والعطاره  بجهة محافظة القليوبية كفر طحا - ملك/مصطفى 

احمد سيد بحيرى

18 - هند عادل عبدالعزيز حسانين  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   7531 ورقم قيد   40643  محل فرعى  

عن مركز تنمية مهارات رياضية وذهنية  بجهة محافظة القليوبية شقة بالدور 1,2 - شارع مسجد الخلص - اتريب- 

ملك/ مفرح عبدالمقصود ابراهيم

19 - سحر عليوه عبدالعزيز عبدالهادى الصعيدى  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   7562 ورقم قيد   

15690  محل فرعى  عن مزرعة تسمين و بيع دواجن  بجهة محافظة القليوبية حوض الغفارة -مدخل المدارس 

والعمده - بجانب مدافن قريه كفر طحله-  ملك/ السيد عبدالرازق ادريس

20 - نجلء رضا عبدالحميد الشحات سالمان  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   7572 ورقم قيد   73137  

محل فرعى  عن تجارة مواد غذائيه بالجمله  بجهة محافظة القليوبية شارع الزيتون - طريق الشموت - بنها - ملك/ 

إبراهيم عبدالرازق عبدالحميد مرعي

21 - شريفه عبدالمعبود صالح  محمد  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   7670 ورقم قيد   70216  محل 

فرعى  عن تجارة الدوات الصحية ولوازمها   بجهة محافظة القليوبية العبادله - طريق بنها القناطر خط 12 - م طوخ 

- قليوبيه - بملك / اسماعيل محمد عفيفي بدر

22 - نجوى ابراهيم على اسماعيل خضر  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   7756 ورقم قيد   60159  محل 

فرعى  عن مطعم دجاج  بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار رقم1 - ميدان المحطه - طحانوب - ملك/ ياسر أحمد 

السيد
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قيود الشركات

1 - عبدالرحمن احمد عبدالرحمن وشريكته شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    6506 ورقم قيد  79121    مركز عام  عن بيع مواد غذائيه ) مجمدات (  بجهة محافظة القليوبية 

المنشيه شارع الجيش

2 - شلبي عبدا شلبي وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

6550 ورقم قيد  79132    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت( والتطوير العقاري وشراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الداريه والسكنيه 

والفندقيه وشراء وبيع وتقسيم الراضي وشراء وبيع وتقسيم الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق 

الساسيه    )كهرباء,مياه,صرف( ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيائات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه  بجهة محافظة القليوبية 2ش النصاري - الفلل - بنها الجديده

3 - صالح ابراهيم صالح وشريكيه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

6601 ورقم قيد  79153    مركز عام  عن تصنيع الحلوة الطحينية وحلوة المولد  بجهة محافظة القليوبية 

جزيره النجدى - بملك/ سيد احمد السيد

4 - شركة القمة للطباعه )a.m.m.print ( محمد عبدالشافى وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 

قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    6635 ورقم قيد  79168    مركز عام  عن طباعه وتجليد ) فيما عدا 

الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة القليوبية المنطقة الصناعية أ - بلوك رقم 13038 - قطعه رقم 12

5 - عماد محمد محمود يوسف وشريكته شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    7000 ورقم قيد  79289    مركز عام  عن تجارة موبيليات  بجهة محافظة القليوبية موقف السيارات- 

مدخل اجهور الصغرى

6 - السيد محمد رفعت وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

7121 ورقم قيد  79326    مركز عام  عن بيع ايس كريم  بجهة محافظة القليوبية المحل رقم 8 بالمول 

التجاري افينيو الكائن بالقطع من 1 الى 9 بلوك 12001 - المتداد الشمالي المنطقى الصناعية

7 - كمال أحمد عبدالله أحمد وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

7268 ورقم قيد  79371    مركز عام  عن مقاولت عموميه وإستصلح أراضي )وذلك دون توريد العماله 

والتنقيب وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(  

بجهة محافظة القليوبية شارع الشرقاوي من شارع سيد حماده - العزبه البيضا - الخصوص

8 - أحمد محمد محمدي إسماعيل متولي وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    7287 ورقم قيد  79378    مركز عام  عن توريد الغذيه للمصالح والشركات وكافة الجهات  

بجهة محافظة القليوبية 10 شارع شرف - منشية النور

9 - عفيفي رمضان السيد شرف الدين وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    7349 ورقم قيد  79395    مركز عام  عن تصنيع الكرانيش والفوم وبولي يوريثان والبلستيك 

والكرتون والواح PVC وبديل الخشب والرخام واعمال تنظيف العواد والتصدير  بجهة محافظة القليوبية عزبة 

احمد حقي - سندبيس

10 - عصام صلح جمعه وشركاه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

7637 ورقم قيد  79490    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العموميه والعمال الكهروميكانيكيه ) فيما 

عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية كفر شبين

11 - محمد سعيد ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

7738 ورقم قيد  79516    مركز عام  عن تجارة وتربية وتسمين المواشى واضرار اللبان ومنتجات اللبان  

بجهة محافظة القليوبية قطعه رقم 1073الكائنه بخط 2 شمال جمعية احمد عرابى
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - اضافه السم التجارى  ابوالعنين للتوكيلت تجاريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   947 قيد فى 2007-06-12 

برقم ايداع  1004 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

2 - رشا رضا صديق الفره  تاجر فرد سبق قيده برقم   13916 قيد فى 13-01-2010 برقم ايداع  187 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

3 - عبدالمؤمن مرسى مرسى السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20466 قيد فى 07-06-2011 برقم 

ايداع  2539 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

4 - راضى محمد علوان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52741 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع  364 

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

5 - محمد عنتر عاشور شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   53939 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  3140 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

6 - مسعود سعد منشاوى عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   56343 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  

4291 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 4291 بتاريخ 

2022/03/17 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

7 - اسماء علء محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78614 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  5067 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

8 - حسين السيد حسين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4904 قيد فى 19-03-2008 برقم ايداع  1394 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 

المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا

9 - محمد عطيه اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   10108 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع  6836 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم :-6836 بتاريخ 

2016/8/16 مقيد برقم 10108 تابع بمكتب سجل تجاري الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه

10 - البير عزيز رمزى جرجس سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13767 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

13529 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب التابع بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للرئيسي الخر

11 - شادية عبدالغنى عبدالهادى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29475 قيد فى 15-04-2013 برقم ايداع  

2342 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

12 - احمد زكريا حسن حسين حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   33247 قيد فى 30-03-2014 برقم ايداع  0 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

13 - السيده السيد محمد باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم   39130 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع  4635 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

14 - ابراهيم محمود احمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53586 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع  2335 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط للوفاه

15 - فاطمه فرج محمد فرج النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   53752 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  

2728 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

16 - اخلص اسماعيل غنيمى شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55606 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع  

7377 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

17 - فايزه شحته عبدالرسول ابوالعزم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58976 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع  

2697 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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18 - محمود محمود سليمان الكرشب  تاجر فرد سبق قيده برقم   62195 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع  

10152 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

19 - منى حماد عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69997 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  

13005 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

20 - بهية سعيد سليمان مرسى السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27189 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع  

5604 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

21 - احمد على مصطفى سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   65804 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع  4964 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

22 - احمد على مصطفى سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   65804 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع  4964 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

23 - ادهم عبداللطيف محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22763 قيد فى 27-11-2011 برقم ايداع  

5656 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

24 - اسلم محمد حسن ابوعرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   35179 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع  5317 

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

25 - مؤسسه عبدالمالك للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   46566 قيد فى 13-11-2016 برقم 

ايداع  9373 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

26 - زينب محمود محمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   46832 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع  9924 

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

27 - رمضان عبدالحميد عبدالسميع عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   56886 قيد فى 30-10-2018 برقم 

ايداع  10736 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

28 - احمد لطفى عبد المنعم سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58117 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  610 

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

29 - محمود عيد سالم سليمان هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   65577 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع  

4478 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

30 - هشام محمد الحسينى علم حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   65651 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع  

4673 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

31 - سحر مصطفى عبده عمران محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69658 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

12354 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

32 - سلمه محمد سلمه الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم   3931 قيد فى 21-01-2008 برقم ايداع  307 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

33 - محمود السيد احمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   50581 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع  

7011 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

34 - امنه عرفه امام اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   51275 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع  8721 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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35 - بحيرى ابو سريع بحيرى محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   53030 قيد فى 29-01-2018 برقم 

ايداع  1080 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

36 - ضحى محمد محمود حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   53938 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  

3138 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

37 - فتحيه محمد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   67021 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  7379 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

38 - فاطمه عبدالرازق سيدأحمد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   1538 قيد فى 22-07-2007 برقم ايداع  

1634 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

39 - مجدى احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14375 قيد فى 17-02-2010 برقم ايداع  800 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

40 - اسماعيل اسماعيل ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   24046 قيد فى 06-03-2012 برقم ايداع  

1156 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

41 - الشحات محمود انسى ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   29276 قيد فى 31-03-2013 برقم ايداع  

2011 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

42 - رحاب السيد محمد رمضان ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52008 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع  

10406 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

43 - فريد شوقى عزيز مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم   62851 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع  11643 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة للرئيسى والرئيسى الخر

44 - فريد شوقى عزيز مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم   62851 قيد فى 14-11-2020 برقم ايداع  11501 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر

45 - حنان ابوالعزم عبدالعزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12785 قيد فى 21-10-2009 برقم ايداع  

4736 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

46 - ابراهيم بشاى ابراهيم بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15612 قيد فى 16-05-2010 برقم ايداع  

2667 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

47 - الصاوى زكى الصاوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34290 قيد فى 30-06-2014 برقم ايداع  

3728 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

48 - صفاء محمد عبدالوهاب حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42026 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع  

147 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

49 - فايز جلل محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   55389 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع  6711 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

50 - احمدايمن عبدربه موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59872 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع  4768 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

51 - حازم حسام الدين حسين حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68033 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

9251 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

52 - بيشوى وجدى جونى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   71675 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

2048 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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53 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   79117 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع  6487 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

54 - محمد على عابدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7889 قيد فى 21-09-2008 برقم ايداع  4804 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

55 - السيد عزت السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9270 قيد فى 20-01-2009 برقم ايداع  305 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

56 - احمد حسان ابو العل عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24446 قيد فى 05-04-2012 برقم ايداع  

1617 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

57 - جمعه عبدالعزيز فرحات محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   52175 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  

4212 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسي الخر بنشاط / مصنع مواسير 

مياه بلستيك -بالعنوان العقار رقم 17 ش900المنطقه الصناعيه الولي -العبور -القليوبيه مودع برقم 4212

بتاريخ 2021/4/7ومقيد تحت قيد 52175سجل تجاري بالغرفة التجاريه بالقليوبيه

58 - عزيزه محمد عبدالعزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   57232 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  

11794 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

59 - محمد طه محمود عبد العظيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   57352 قيد فى 29-11-2018 برقم 

ايداع  12149 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

60 - احمد محمد طه الغنيمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   67062 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  7447 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 7447 بتاريخ 

2021/7/6 مقيد برقم سجل 67062 سجل تجاري الغرفه بنها

61 - رومانى كامل عطاا عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   72888 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع  

5116 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

62 - عبير رمضان سعيد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   76533 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

14422 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

63 - ناديه محمد عبدالجواد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   43925 قيد فى 05-05-2016 برقم ايداع  

3928 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

64 - محمد عاطف طلبه فروح  تاجر فرد سبق قيده برقم   52900 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع  716 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

65 - رجب عطيه على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   58361 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  1183 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

66 - تغريد مرتضى فوزى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   66679 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع  

6666 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

67 - رشا محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78197 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  3729 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

68 - ليلى عبدالرازق احمد ابو عيشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   25585 قيد فى 08-07-2012 برقم ايداع  

3323 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

69 - وليد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح صفية  تاجر فرد سبق قيده برقم   31258 قيد فى 13-10-2013 برقم 

ايداع  5336 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

70 - عماد احمد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32401 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع  357 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

71 - امنيه ابراهيم على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65227 قيد فى 05-05-2020 برقم ايداع  3738 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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72 - عبدا محمد السيد سويلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67410 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع  

8134 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا

73 - الهام عبدالمقصود السيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68236 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  

9630 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشلط نهائيا

74 - عادل محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70843 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  293 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

75 - عبد ا شعبان عطيه سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   76761 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

14933 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

76 - احمد عبدالعزيز عبدالباسط حسن الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21470 قيد فى 2011-08-01 

برقم ايداع  3862 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

77 - طارق ابراهيم محروس ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم   26791 قيد فى 04-10-2012 برقم ايداع  

5039 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

78 - اسماء يحى احمد عبدا السودانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34238 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع  

3636 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

79 - نجلء صلح الدين احمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43144 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع  

2349 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

80 - نبيه عمر السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   44758 قيد فى 11-07-2016 برقم ايداع  5684 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

81 - شروق احمد احمد ابراهيم غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   51067 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  

8222 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

82 - محمد سعيد بخيت ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   53740 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع  8240 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 8240 بتاريخ 

2019/9/2- مقيد برقم 53740 سجل تجارى الغرفة

83 - عبدالوارث احمد عبدالغنى نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   54302 قيد فى 11-04-2018 برقم ايداع  

4021 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

84 - محمد احمد عبد العزيز عبد ا الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58459 قيد فى 12-02-2019 برقم 

ايداع  1444 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

85 - علياء مسعد عباس حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   69251 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع  11576 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

86 - نبهان على محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   72536 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  4197 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

87 - محمد محمود منصور امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6344 قيد فى 15-06-2008 برقم ايداع  3044 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

88 - محمد السيد عبدالرحمن على عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7710 قيد فى 07-09-2008 برقم ايداع  

4603 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

89 - محمود عبدالمنعم محمود السيد مليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30090 قيد فى 04-06-2013 برقم 

ايداع  3350 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط
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90 - عصام محمد طنطاوى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   38967 قيد فى 28-05-2015 برقم ايداع  

4342 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

91 - ابتسام ابراهيم عبدالجليل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39792 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع  

5854 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

92 - ايه حسين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   52649 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع  145 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

93 - نسمه السيد طه امام زين  تاجر فرد سبق قيده برقم   63825 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  661 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

94 - حشكيل للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   67136 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  

7586 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

95 - محمد محمد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72946 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع  

5269 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

96 - محمد سالم عبد المقصود دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   76666 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

14708 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

97 - حسن حسن على عبدالمعطى النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   77783 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

2568 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

98 - عبدالفتاح محمد عبدالمعز محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8674 قيد فى 24-11-2008 برقم 

ايداع  5795 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

99 - نجاح على عبدالعزيز نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   12963 قيد فى 02-11-2009 برقم ايداع  

4994 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

100 - هبه مصطفى سعد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35999 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع  6785 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

101 - حكم ابراهيم حسن ابراهيم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37322 قيد فى 26-02-2015 برقم ايداع  

1451 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

102 - محمود محمد عطيفى كواوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   45834 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع  

7825 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وإثبات ترك التجارة نهائيا  للغاء 

الرئيسى الخر

103 - ايمن انس عبدالشافي عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64205 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع  

1528 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

104 - شريهان حماده مهدي الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   64971 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع  

3184 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

105 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   66498 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

13480 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 13480 بتاريخ 

2021/11/25 بموجب شهادة الغرفه بالقليوبيه

106 - محمد عادل عواد محمود الجمليه  تاجر فرد سبق قيده برقم   68135 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع  

9449 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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107 - مروه يحى حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75437 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  11588 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

108 - اسماعيل سيد محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26667 قيد فى 27-09-2012 برقم ايداع  

4866 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

109 - احمد سعيد عبدالعزيز ابراهيم ابورزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   61675 قيد فى 18-09-2019 برقم 

ايداع  8954 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

110 - حسام الشاذلي عبدالمقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76308 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

13800 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

111 - امل عبدالرحمن محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   35031 قيد فى 14-09-2014 برقم ايداع  

5035 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

112 - وليد مجدى عواد عواد شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   37107 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع  

13138 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم ايداع  13138 

بتاريخ 2020/12/3 ومقيد برقم سجل تجاري 37107 مكتب سجل تجاري الغرفة ببنها

113 - احمد حسن عبدالنبى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60275 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع  5731 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

114 - احمد حمدى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64938 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع  

3111 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

115 - عبدالرحمن جوده السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   66083 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  

5503 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

116 - عبد القادر ابراهيم سعيد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   7363 قيد فى 14-08-2008 برقم ايداع  

4204 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

117 - اشرف صلح محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   26594 قيد فى 24-09-2012 برقم ايداع  

4768 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

118 - فاطمة سيد حسن امام شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27881 قيد فى 24-12-2012 برقم ايداع  

6653 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

119 - رضا حسن حسين سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   35550 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع  5961 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

120 - رضا عبدالفتاح اسماعيل محمد العبادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   49534 قيد فى 23-05-2017 برقم 

ايداع  4623 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

121 - هانى نادر موسى صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   54865 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع  5436 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

122 - هانى نادر موسى صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   54865 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  

13022 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

123 - محمد سعد عبدالحكيم عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   55084 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع  

5955 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

124 - الجز للمبيدات والبذور  تاجر فرد سبق قيده برقم   57479 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع  12463 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا لسبب الوفاه
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125 - سيد احمد صلح سيد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60066 قيد فى 28-05-2019 برقم 

ايداع  5211 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

126 - محمد فؤاد عباس متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61159 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  7838 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

127 - عبدالحميد علء الدين عبدالحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   65716 قيد فى 21-06-2020 برقم 

ايداع  4814 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

128 - طاهر عبدا على عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69356 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

11775 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

129 - علءالدين جابر عبدالمهيمن السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77663 قيد فى 14-02-2022 برقم 

ايداع  2234 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

130 - رجب عبدالوهاب حسن عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   78196 قيد فى 09-03-2022 برقم 

ايداع  3727 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

131 - ابراهيم حسن محمد هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38355 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع  

3228 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

132 - محمد شعبان عواد عوده حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   56096 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع  

8650 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

133 - احمد عبد الرحمن محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   67913 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

9026 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

134 - جيهان انور محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73247 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  

6039 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

135 - احمد معتمد محمد عبدالخالق عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   3570 قيد فى 26-12-2007 برقم ايداع  

3846 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

136 - طارق طلعت حسنى صادق عطوة  تاجر فرد سبق قيده برقم   19478 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع  

1765 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

137 - خالد عبدالقوى محمود متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25387 قيد فى 18-06-2012 برقم ايداع  

3082 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

138 - محمد ربيع رفاعى الحاج حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31796 قيد فى 27-11-2013 برقم ايداع  

6226 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسي والتابع

139 - محمد ربيع رفاعى الحاج حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   31796 قيد فى 10-01-2016 برقم ايداع  

157 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للرئيسي الخر التابع

140 - رشا محى عبدالعزيز امام غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41759 قيد فى 07-08-2018 برقم ايداع  

7800 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 7800 ومقيد 

برقم 41759 سجل تجارى الغرفه التجاريه بالقليوبيه

141 - سكينه جوده محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   62488 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  

10828 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك التجارة
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142 - منى الدكروري شحات مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   68359 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع  

9838 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

143 - عماد حمدى ابو المحاسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   68701 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  

10485 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

144 - صفاء عبدالمحسن السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79066 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  

6317 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - السيد محمد السيد فاضل فاضل سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   16349 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع   

3667 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - احمد محمود محمود عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم   29896 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع   

3015 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - اشرف ابواليزيد عبيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36697 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع   395 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

4 - حميده على حميده عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   63973 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع   968 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

5 - تعديل السم التجارى الى:- صيدليه الدكتور/ محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   65440 قيد فى 

21-05-2020 برقم ايداع   4159 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

6 - مصطفى متولى احمد متولى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   70969 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع   

557 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - احمد محمد احمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم   79081 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع   6358 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - تعديل السم التجاري الي /محمود احمد على احمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم   10225 قيد فى 

30-03-2009 برقم ايداع   1497 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

9 - مسلم السيد مسلم عفيفي الزهيري تاجر فرد سبق قيده برقم   38097 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع   

2760 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - محمد الهادى احمد عبدالهادى الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم   47496 قيد فى 12-01-2017 برقم ايداع   

410 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - عصام صلح محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم   74694 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع   9681 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - محمد مرعي محمد سند عاصي تاجر فرد سبق قيده برقم   76638 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع   

14638 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - عمر دسوقى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   9269 قيد فى 20-01-2009 برقم ايداع   304 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - اسلم عبدالحليم السيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   35029 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع   

5029 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

15 - ابراهيم سيد رباع خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   39365 قيد فى 22-06-2015 برقم ايداع   5052 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

16 - محمد احمد عبده احمد النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم   60610 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع   

6547 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - احمد كمال عبدل فهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   70956 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع   518 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

18 - فهيم نجيب فهيم تاوضرس تاجر فرد سبق قيده برقم   45275 قيد فى 15-08-2016 برقم ايداع   6744 

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

19 - داليا كمال حسنين عزوز تاجر فرد سبق قيده برقم   66354 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع   6090 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - صفاء سعيد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   75187 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع   10929 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  22,000.000
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21 - ايمن امين محمد علي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   76703 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   

14790 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - شريف احمد محمدى غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم   78179 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع   

3693 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

23 - ساميه عبدالباقي محمد عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم   78563 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع   

4906 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - احمد عادل عبدالنعيم ابوعدس تاجر فرد سبق قيده برقم   20507 قيد فى 09-06-2011 برقم ايداع   

2591 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - محمد السيد العربى بيومى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   43157 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع   

2379 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,012,000.000

26 - ابراهيم سويلم مصلحي سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   70794 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع   

203 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - إبراهيم سابق إبراهيم سابق تاجر فرد سبق قيده برقم   72894 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع   5124 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

28 - نصر محمد ابوالنصر طه تاجر فرد سبق قيده برقم   77939 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   3036 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - حافظ إبراهيم حافظ أحمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   78389 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   

4390 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - سوبر ماركت فاروق تاجر فرد سبق قيده برقم   71230 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع   1052 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - هانى عبدالعزيز محمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم   404 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع   2078 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

32 - احمد جمال سليمان عبدالصمد عدس تاجر فرد سبق قيده برقم   24168 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع   

1326 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - محمد عبدالنبى محمد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   36351 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع   

7378 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

34 - محمد عبدالوهاب عفيفى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   48089 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع   

1568 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - محمد صالح حسن حسين الزحلن تاجر فرد سبق قيده برقم   51885 قيد فى 16-11-2017 برقم ايداع   

10137 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - عزيزه محمد محمد دسوقى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   76488 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع   

14306 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - محمود عبدالسلم سيد محمد عواض تاجر فرد سبق قيده برقم   78683 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع   

5261 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - الهام فتحى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4872 قيد فى 18-03-2008 برقم ايداع   1359 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

39 - تعديل السم التجارى الى / معرض عبدا سامى لتجاره السيارات الحديثه والمستعمله تاجر فرد سبق قيده 

برقم   45619 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع   7391 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - احمد محمد طه الغنيمي تاجر فرد سبق قيده برقم   67062 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع   7452 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - محمد محمود فؤاد مصطفي الرفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم   74219 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع   

8514 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

42 - اسامه رشدي سعد بحر تاجر فرد سبق قيده برقم   78329 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   4158 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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43 - انور عباس عبد الخالق سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   5904 قيد فى 22-05-2008 برقم ايداع   2536 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

44 - سماح عبدالوهاب نصر عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   34378 قيد فى 09-07-2014 برقم ايداع   

3873 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

45 - جيهان صلح محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   51389 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع   

8979 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - وائل السيد محمد عبدالحميد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   54426 قيد فى 18-04-2018 برقم 

ايداع   4375 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - مصطفى عبدالمقصود ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62239 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع   

10250 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

48 - عزت عادل عفيفى منصور البطل تاجر فرد سبق قيده برقم   76346 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

13897 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - شنوده عياد فهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم   3457 قيد فى 13-12-2007 برقم ايداع   3718 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - حنان عبدالرحيم ابراهيم البوص تاجر فرد سبق قيده برقم   52657 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع   

160 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - اشرف غيطانى توفيق محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   53876 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع   

2988 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - المؤسسة المتحده لسحب وتغليف وتوريدات السلك الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   72908 قيد فى 

09-05-2021 برقم ايداع   5163 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

53 - عمرو عبدالحكيم ابراهيم عفيفي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   74897 قيد فى 16-09-2021 برقم 

ايداع   10199 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

54 - احمد عبد العزيز محمد عيسوي تاجر فرد سبق قيده برقم   78995 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   

6097 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - احمد عبدالمحسن محمود عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   79007 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   

6126 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

56 - عبدالناصر عبدالظاهر محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   24275 قيد فى 21-03-2012 برقم 

ايداع   1467 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

57 - محمد ابراهيم عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم   48594 قيد فى 19-03-2017 برقم ايداع   

2603 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - محمد عاشور ابراهيم محمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   52778 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع   

446 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

59 - محمد احمد عبدالحميد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   79244 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   

6857 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - عمرو احمد حسان على تاجر فرد سبق قيده برقم   79303 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   7042 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

61 - هانى محمد عبدالهادى فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   5946 قيد فى 26-05-2008 برقم ايداع   

2582 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

62 - اشرف محمد عواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13579 قيد فى 22-12-2009 برقم ايداع   5813 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - سيد مرزوق على عبدالنبى الصفر تاجر فرد سبق قيده برقم   14789 قيد فى 18-03-2010 برقم ايداع   

1329 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

64 - ابراهيم عصام ابراهيم زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   24707 قيد فى 24-04-2012 برقم ايداع   

2074 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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65 - هيثم محمد محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم   39917 قيد فى 13-08-2015 برقم ايداع   6082 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

66 - عمرو عزت محمد شوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   65198 قيد فى 03-05-2020 برقم ايداع   3692 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

67 - عماد شكرى محمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   13051 قيد فى 08-11-2009 برقم ايداع   5121 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

68 - سعيد يونس تهامى احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   26881 قيد فى 03-06-2013 برقم ايداع   

3354 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

69 - حامد عطيه زويد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   35662 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع   6163 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

70 - صالحه الصباحى ابوالمعاطى عايش تاجر فرد سبق قيده برقم   37341 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع   

1486 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - جورج حسنى ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   54257 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع   

3910 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,250,000.000

72 - ياسر عبدالرحمن بكر محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   58014 قيد فى 14-01-2019 برقم 

ايداع   384 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000

73 - ابراهيم سمير احمد عليوه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   65596 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع   

4518 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - السيد بيومي امام امام النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم   77683 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   

2311 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

75 - محمد محمود عبدالوهاب عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم   67568 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع   

8417 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

76 - ياسر لمعي واصف طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم   71509 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع   1677 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - احمد محمود عبدالسلم محمود الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم   72266 قيد فى 22-03-2021 برقم 

ايداع   3441 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

78 - وليد مجدى عواد عواد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم   37107 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع   

1077 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - على امين محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   58944 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع   2627 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - خالد رمضان عبدالونيس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   30851 قيد فى 08-09-2013 برقم ايداع   

4645 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

81 - الوكيل لتجارة وتوزيع المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   51592 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع   

9442 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - وليد عبدالحميد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69084 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع   

11246 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

83 - نجلء رضا عبدالحميد الشحات سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم   73137 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع   5743 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

84 - اسماء احمد طه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   78937 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع   5962 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

85 - اسلم طه حسين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   79370 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع   7267 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

86 - هدى الشحات زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   44579 قيد فى 20-06-2016 برقم ايداع   5288 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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87 - لبنى عبدالخالق رضوان موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   48177 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع   

1757 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

88 - ممدوح طاهر عبدالجواد محمد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   63909 قيد فى 21-01-2020 برقم 

ايداع   860 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

89 - حاتم سعدى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   74214 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع   8499 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

90 - أحمد رضا محمد عبدالعال حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   75484 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع   

11707 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

91 - امنيه حمدى عبدالمقصود امين تاجر فرد سبق قيده برقم   77419 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   

1536 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

92 - البهنساوى ماركت تاجر فرد سبق قيده برقم   79477 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   7603 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

93 - شريف سعد طة غندور تاجر فرد سبق قيده برقم   18472 قيد فى 26-12-2010 برقم ايداع   6445 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

94 - عزة عبدالحليم ابراهيم عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم   20067 قيد فى 11-05-2011 برقم ايداع   

2031 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

95 - سماح عبدالناصر محمد حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم   49988 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع   

5649 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

96 - سيد سيد احمد ابراهيم حريشه لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   60237 قيد فى 2019-06-17 

برقم ايداع   5640 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

97 - حاتم طارق احمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   70569 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع   

14189 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

98 - مصطفى محمد محمود محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   76520 قيد فى 15-12-2021 برقم 

ايداع   14381 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

99 - نوره جاد عبد الرحمن السيد طايل تاجر فرد سبق قيده برقم   77487 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   

1710 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

100 - نوره جاد عبد الرحمن السيد طايل تاجر فرد سبق قيده برقم   77487 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   

1719 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

101 - حسام عماد محمد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   79148 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   

6582 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - عبدالله حسين عبدالله حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    432 قيد فى 07-05-2007 برقم ايداع    449 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح رئيسي اخر - بنشاط /مصتع 

لتشكيل البلستيك والصاج - بالعنوان / قطعه رقم 89- المرحله الثانية - المنطقة الصناعيه

2 - هند فراج طة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18979 قيد فى 10-02-2011 برقم ايداع    591 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / مساكن الوقاف - قليوب 

البلد - ملك / ابوبكر حامد سيد الخولى

3 - اشرف ابواليزيد عبيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36697 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع    395 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قرقشنده-ملك/عبدالنبي محمد عبدالسميع 

محمد عبدالقادر

4 - عبدالحميد رزق عبدالحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    43377 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع    

2791 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع الوحده 

المحليه - كفر الشرفا - شبين القناطر - القليوبيه - ملك / رضا رزق عبدالحميد يوسف

5 - تامر محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    45159 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع    6519 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- شقه رقم402 - 

الدور الرابع - برج المعز - شارع الرياح التوفيقي طريق الموقف الجديد  - بجوار برج روجينا - بنها - ملك/ 

عبدالمعز سالم عبدا

6 - مصطفى السيد عبدالجواد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    50942 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع    

7949 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل - 

بشارع العراقي - منية السباع - ملك/ رمضان محمد محمد

7 - حمدى محمود عبدالجواد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    51963 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

10317 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل 

بالدور الرضي -شلقان - ملك/ كمال حمدي محمود عبدالجواد

8 - مسعود سعد منشاوى عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    56343 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع    

9241 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 

4291 بتاريخ 2022/03/17 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

9 - مصطفى متولى احمد متولى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    70969 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    

557 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش المصنع - 

حوض الدباس - عرب العيايده - ملك / زناتى زهران احمد

10 - مصطفى حسين مصطفى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    4533 قيد فى 26-02-2008 برقم ايداع    

977 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/ شارع 

العوادم- بجوار نادى باريس - قليوب البلد- ملك/ محمود احمد امبابى

11 - محمد عطيه اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم    10108 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع    

1349 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عقار 7 - 

مدخل 2 - مساكن دمنهور شبرا - ملك / مصطفى حسن قطب

12 - محمد عطيه اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم    10108 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع    

1349 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 

:-6836 بتاريخ 2016/8/16 مقيد برقم 10108 تابع بمكتب سجل تجاري الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه

13 - محمد عطيه اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم    10108 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع    

6836 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / بلوك 7 - 

مدخل 2- مساكن دمنهور -  ملك /  مصطفى حسن قطب
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14 - تعديل السم التجاري الي /محمود احمد على احمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    10225 قيد فى 

30-03-2009 برقم ايداع    1497 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الي /كفر طحا-  شبين القناطر - القليوبية

 بملك /محمد احمد علي

15 - البير عزيز رمزى جرجس سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    13767 قيد فى 31-12-2009 برقم ايداع    

6054 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم شطب التابع بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للرئيسي الخر

16 - عفت السيد خليفة عبد النعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    21837 قيد فى 13-09-2011 برقم ايداع    

4383 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل مسمى النشاط الى / بقاله 

وتجارة منتجات البان

17 - احمد يوسف احمد طمان تاجر فرد سبق قيده برقم    35125 قيد فى 21-09-2014 برقم ايداع    5225 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش داير الناحية - 

ملك/ انور السيد احمد

18 - محمد الهادى احمد عبدالهادى الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم    47496 قيد فى 12-01-2017 برقم 

ايداع    410 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عرب 

الغديري - الدير - ملك/  منال محمد عبدالفتاح عبدالرحمن

19 - سيد محمد سيد احمد البكري تاجر فرد سبق قيده برقم    49444 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    

4413 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / الدير - مركز 

طوخ - القليوبية - ملك / هبه سيد محمد سيد البكري

20 - احمد السيد عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    51146 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع    

8421 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 55 المنطقة الصناعية 

250 فدان - نشاطه / تصنيع وتعبئة وتغليف مخصبات زراعية ) فيما عدا الطباعه (

21 - تهاني صابر محمد عبدالرحمن علم تاجر فرد سبق قيده برقم    64294 قيد فى 10-02-2020 برقم 

ايداع    1704 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إفتتاح فرع بالعنوان:- 

محل بالعقار 26 - شارع منصور - ملك/ حنان عبدا محمود إبراهيم

بنشاط :- تجاره مواد غذائيه

22 - عبدا سعيدعبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    74295 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    

8662 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش مصرف 

الحصه -طوخ القليوبيه ملك /عبد الرازق سعد عبد الرازق

23 - عصام صلح محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم    74694 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    9681 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش احمد عبدالجواد - 

بنها الجديدة - ملك/ محمد عبدالرحمن محمد الشيخ

24 - احمد وحيد محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    78986 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

6079 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- قرية الصفا 

- ملك/ محمد عبدالجليل حسن عبدالحليم

25 - عبدالفتاح محمود عبدالعال احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    32307 قيد فى 14-01-2014 برقم 

ايداع    192 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل 

بالعقار - ناحية 48 الشموت - ملك/  عبدالفتاح محمود عبدالعال احمد

26 - بقاله حمدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39377 قيد فى 23-06-2015 برقم ايداع    5076 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ميت كنانة- ملك / رتيبه 

محمد محمد متولى الدخاخنى

27 - وائل صلح فؤاد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    41040 قيد فى 02-11-2015 برقم ايداع    8023 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش جسر النيل -طنط 

الجزيره - ملك / صلح فؤاد سويلم
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28 - صيدليه الدكتور  ابراهيم رجب عبدالعزيز ابراهيم رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    63796 قيد فى 

15-01-2020 برقم ايداع    597 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2 

شارع المحطه- بجوار قهوة ضياء- شبرا شهاب- ملك/ صابرين نسيم احمد

29 - احمد محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    69696 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

12425 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بنى مجدول -قسم كرداسه - بملك 

/ ناصر سعيد عبدالوهاب

30 - تعديل السم التجارى الى  محمد بدر لتجارة السيارات المستعمله تاجر فرد سبق قيده برقم    71773 قيد 

فى 23-02-2021 برقم ايداع    2250 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الي // طريق بنها القاهره الزراعى - بجوار مؤسسة المين - سندنهور- بملك / طاهر اشرف 

عبدالحميد عبدالغنى

31 - سعيد عبدالكريم محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    26636 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع    

4823 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة نشاط/ مصنع خرطوم

32 - عماد محمد الطوخى عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    38701 قيد فى 11-05-2015 برقم ايداع    

3877 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إفتتاح مركز رئيسي آخر 

بالعنوان:- زاوية الشيخ سند - بملك/ محمد علي محمود مرسي سويلم - بنشاط:- بقاله

33 - عبير سلمه احمد محمد ابو قبلو تاجر فرد سبق قيده برقم    40889 قيد فى 22-10-2015 برقم ايداع    

7753 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش عبدا 

النديم من الشيخ مصلح - ملك/ عبدالرحمن خلف كمال الدين

34 - خالد احمد عبدالحليم عبدا ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    53395 قيد فى 19-02-2018 برقم ايداع    

1915 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الترعة الباسوسية - ملك/ 

شيماء احمد واعر

35 - رشا ابراهيم عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    54195 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع    3772 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان /  الدور 

الرضي بالعقار المقام علي قطعه رقم 6 - بلوك / 58095 - الحي التاسع - مدينة العبور - بملك/ محمد عبد 

القوي علي

36 - رضا عبدالمنعم محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    62969 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    

11949 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك/ ياسر محمد 

ابوالخير ابراهيم

37 - سعيد محمد سعيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    64851 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    

2892 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش اولد ابو خيشه -المتيني -

بندر بنها -القليوبيه ملك //انتصار ابراهيم عفيفي

38 - ميرنا مجدي محمد محمد الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم    66449 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    

6272 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش السعاده- 

الجبل الصفر- حوض عمر ابودقن  - ملك/ اسلم عبدالفتاح علي حماده

39 - حماد عبدالظاهر يوسف القطرى تاجر فرد سبق قيده برقم    69960 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع    

12934 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- حوض 

خارج الزمام ابوزعبل- ملك/ محمد حماد عبدالظاهر

40 - محمد على شحات محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    72526 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع    

4170 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العطاره - ملك/ خالد عبدالعزيز 

عبدالكريم

41 - ايمن امين محمد علي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    76703 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

14790 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تأشير بافتتاح فرع بالعنوان / 

ش حسين رشدي - شبين القناطر-  القليوبيه بملك/ اعتماد جلل علي
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42 - ساميه عبدالباقي محمد عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم    78563 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    

4906 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع الكرداسي - طحانوب - 

ملك/ هانم محمد عبد الباقي مصطفى

43 - حسن احمد حسن سليمان حلوه تاجر فرد سبق قيده برقم    78800 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    

5584 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الفقهاء - ملك / ماجد كرم 

امام - نشاطه / مزرعة تسمين وبيع دواجن

44 - وليد سيد عبدالنبى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    20 قيد فى 04-04-2007 برقم ايداع    20 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش داير الناحيه - كفر 

طحا -   مركز شبين القناطر - القليوبية - بمك / محمد عبدالستار سيد محمد عواد

45 - وليد صيام بندارى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    64384 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    

1864 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- برج كنوز 

- الفلل - بنها - القليوبيه - بملك / محمد عبدالمطلب على الرخاوى

46 - السيد محمود شاهين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67835 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

8900 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ارض التين - ش الرشاح حوض 

خارج الزمام  ملك/ ألفت رمضان شاهين محمد

47 - إيمان السيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    77133 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    698 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل - شارع محمد 

عيد متفرع من شارع الجيش - قليوب المحطه - مركز قليوب - القليوبيه - ملك/ سالم طه حسانين محمد عمران

48 - احمد محمد السيد الشحات السيد الحملوى تاجر فرد سبق قيده برقم    77622 قيد فى 2022-02-10 

برقم ايداع    2128 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش 2 منزل 3 - 

الفلل - بنها الجديده  - ملك / محمد شريف نصر شريف - نشاطه / مطعم بيتزا وكريب

49 - حافظ إبراهيم حافظ أحمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    78389 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

4390 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:- حافظ 

ابراهيم حافظ احمد

50 - خالد سمير عبدالمنعم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    8087 قيد فى 14-10-2008 برقم ايداع    

5053 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش6 اكتوبر -

قليوب البلد - القليوبيه ملك /رمضان سلمه حامد

51 - حسام فريد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8852 قيد فى 15-12-2008 برقم ايداع    6027 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / منشية السلم - ملك 

/ السعيد بكرى دسوقى

52 - عمرو حسن مصطفى حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    15457 قيد فى 05-05-2010 برقم ايداع    

2164 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ش احمد فكري 

حوض القاضي باسوس   -ملك //محمد حسن مصطفي

53 - احمد ممدوح حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    45492 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع    

7134 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / حوض 

الرمل طريق المرج الخانكه - عرب العيايده - بملك/ محمد ممدوح حسن

54 - احمد صلح عبدالحميد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    56168 قيد فى 12-09-2018 برقم 

ايداع    8806 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  محل بالعقار رقم  6  شارع 

المركز الجتماعى بركه الحاج  -  المرج القديمه

55 - سامى عبدا عبدالعزيز عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    58987 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع    

2721 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جمجره القديمه - ملك/ عبدا 

عبد العزيز عبد ا السيد - بنشاط / مكتب توريدات مواد غذائية ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد 

العماله (
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56 - فهيمه عاطف فهمى امام تاجر فرد سبق قيده برقم    68305 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع    9752 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش عبدالمنعم رياض 

- بملك /محمد عبدالناصر عبدالرازق مصطفى

57 - عمرو عبدالحكيم ابراهيم عفيفي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    74897 قيد فى 16-09-2021 برقم 

ايداع    10199 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 19ش غرب السكه 

الحديد - ابوزعبل البلد - الخانكه - بملك/ هند يحيى محمد فرج

58 - سمير صابر السيد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    76318 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

13819 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر ابوزهرة-  شبلنجه - ملك/ 

حسن السيد عبدالقادر

59 - هوايدا محمد فتحى محمد جمال تاجر فرد سبق قيده برقم    76857 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    

14 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ عقار رقم 20- 

شارع كليه علوم- ملك/ سعيد محمد احمد

60 - سيد زوام حسن ضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم    9925 قيد فى 10-12-2012 برقم ايداع    6346 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 25 ش عبداللطيف - من ش الصرف الصحى 

- الخصوص - الخانكه - القليوبيه - ملك /مصطفي حسين الداخلي عبد الحليم

61 - وائل ابراهيم يوسف دسوقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29568 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع    

2497 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /1 ش الجلء 

وسط البلد بنها -برج ستار سنتر -الدور السابع القليوبيه ملك /خالد عبد الصادق عفيفي

62 - محمد عبدالنبى محمد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    36351 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع    

7378 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع الترعه عزبه المنشاوى - 

ابوالنجا - باسوس - بملك/ وائل مرتضى زوكى

63 - هيثم اسماعيل عبدالفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم    69895 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع    

12797 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش المعهد 

الدينى من ش الثلثين -قليوب البلد - ملك / هاله مصطفي مدبولي

64 - نشوى مأمون محمد مأمون تاجر فرد سبق قيده برقم    77423 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

1544 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش محمد 

فراج الدور الرضى  - تقسيم الجهينى - قليوب البلد - بملك / نوال السيد جمعه عامر

65 - محمد مهدى رشاد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم    5745 قيد فى 13-05-2008 برقم ايداع    

2353 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع الترعه من شارع 

المعارض - طنان- ملك/ رشاد مهدي رشاد عبدالمطلب

66 - هناء حنا ابراهيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    10681 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع    2065 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 6ش شرق المدارس - بملك/ محمود 

احمد عبدالنبى

67 - احمد محمد مرسى محمد بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    15646 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع    

2705 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع مضرب الناظر - طنان  - 

بملك/ عاطف السيد حسن

68 - محمد عبداللطيف عبدالرحيم ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    24086 قيد فى 08-03-2012 برقم 

ايداع    1213 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  5  ش أولد عبدالرازق  -  الخصوص  -  بملك /  اسلم عبداللطيف عبدالرحيم 

69 - عبدالرحمن ابو النور عبدالبارى على ضوة تاجر فرد سبق قيده برقم    29797 قيد فى 2013-05-09 

برقم ايداع    2859 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اصبح السجل المقيد 

برقم 27406 غرفة طنطا فرعا بالعنوان سندبسط ملك/ صبحى سعد أحمد
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70 - جمعه عبدالعزيز فرحات محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    52175 قيد فى 28-05-2017 برقم ايداع    

10808 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء المحل الرئيسي الخر 

بنشاط / مصنع مواسير مياه بلستيك -بالعنوان العقار رقم 17 ش900المنطقه الصناعيه الولي -العبور -القليوبيه 

مودع برقم 4212بتاريخ 2021/4/7ومقيد تحت قيد 52175سجل تجاري بالغرفة التجاريه بالقليوبيه

71 - جمعه عبدالعزيز فرحات محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    52175 قيد فى 28-05-2017 برقم ايداع    

10808 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل الرئيسى المودع برقم 34 

لسنه 2016  ومقيد برقم 26404 سجل تجارى البراهيميه بنشاط :

-أدوات صحيه وسباكه بالعنوان :- بجوار المسجد الكبير - مركز أولد صقر - محافظة الشرقيه - ملك / حسن 

فرحات محمود الى رئيسى اخر مع الغائه نهائيا

72 - نجيه محمود محمد الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم    65383 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع    4045 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ميت حلفا- ملك/ 

محمد علي عواض كريم

73 - احمد محمد طه الغنيمي تاجر فرد سبق قيده برقم    67062 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    7452 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 7447 

بتاريخ 2021/7/6 مقيد برقم سجل 67062 سجل تجاري الغرفه بنها

74 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    70116 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    

13242 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1 ش نجيب محفوظ - الفلل - 

بنها - القليوبيه - بملك / عبدالمنعم عبداللطيف محمد خضر

75 - اسلم محمد فرج عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    71183 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    

970 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 9 ش كريستال 

عصفور مساكن نوبار  - ملك / احمد رشاد خليفه احمد منصور

76 - سميحه احمد السيد شادوف تاجر فرد سبق قيده برقم    72477 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع    

4039 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ مساكن 

الزهور- ملك/ خالد ابراهيم محمد

77 - محمد محمود فؤاد مصطفي الرفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم    74219 قيد فى 08-08-2021 برقم 

ايداع    8514 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / 

المريج  -شبين القناطر القليوبيه -ملك //محمود فؤاد مصطفي

78 - مايكل سمير ابراهيم ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    75321 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

11255 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش 15 

مايو - ارض عيشه متفرع من عمر بن الخطاب - الخصوص - القليوبيه - بملك / مينا جميل ملك حنا

79 - اسامه رشدي سعد بحر تاجر فرد سبق قيده برقم    78329 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    4158 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الكائن فى / شارع امتداد 

الفيومى _ قها  محل رقم 1 _ مركز قها - ليصبح مركز رئيسى

80 - اسامه رشدي سعد بحر تاجر فرد سبق قيده برقم    78329 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    4158 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان الكائن فى / 5 ش على 

موسى من ش محمد عثمان - جزيرة محمد - مع الغاءه

81 - احمد محمد شوقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78702 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

5323 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبه 

الرملية- بملك/ حسين عبدالنبى عبدالظاهر حسن

82 - ناديه محمد على برجيس تاجر فرد سبق قيده برقم    2687 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    10403 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ الدور الرضى-

البرادعه- ملك/ عبدالقوي احمد موسى

83 - ناديه محمد على برجيس تاجر فرد سبق قيده برقم    2687 قيد فى 25-10-2007 برقم ايداع    2881 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى الخر الى/ الدور 

الرضى-البرادعه- ملك/ عبدالقوي احمد موسى
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84 - انور عباس عبد الخالق سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    5904 قيد فى 22-05-2008 برقم ايداع    

2536 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عقار رقم 3

ش ارض الجمعية- بنها الجديده- ملك/ سلفيا اسحق صاموئيل

85 - سحر عليوه عبدالعزيز عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    15690 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع    

2770 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/  حوض 

الغفارة - بجانب مدافن قريه كفر طحله- ملك/ السيد عبدالرازق ادريس

86 - سماح عبدالوهاب نصر عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    34378 قيد فى 09-07-2014 برقم ايداع    

3873 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /كفر مويس _ 

مركز بنها _ القليوبية-ملك /زكريا صلح ذكي

87 - محمد سليمان علي حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    37298 قيد فى 25-02-2015 برقم ايداع    1403 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 60ش بيجام - ملك/ 

يسريه مرسى عبدالمنعم مرسى بليله

88 - حسين سلمه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41226 قيد فى 15-11-2015 برقم ايداع    

8378 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / جزيره بلى - 

ملك / محمد عطوان السيد عوده

89 - احمد فكيه محمد قابيل تاجر فرد سبق قيده برقم    46448 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع    9088 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :-  ش ابوقتله متفرع 

من ش العراقى - طنان  - م قليوب -  القليوبيه - ملك/ امحمود فكيه محمد قابيل

90 - احمد سمير زكي محمود عنبه تاجر فرد سبق قيده برقم    49272 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع    

4031 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ عزبه عنبه 

سرياقوس  بملك/ساميه محمود ابراهيم

91 - وائل السيد محمد عبدالحميد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    54426 قيد فى 18-04-2018 برقم 

ايداع    4375 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش 

حبشى - امام السنترال - قها - القليوبيه - بملك / اسامه سيد جمعه محمود

92 - محمود محمد حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    56321 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع    9180 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شعشاع-  ملك/ صفيه شريف سعد

93 - هاله محمد عبد الرسول عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    68935 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

10945 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل رقم 2 الناصريه - قها - 

طوخ - القليوبية - ملك/ محمد عبدالرسول عبدالغفار عبدالرحمن

94 - مروه مصطفي فتحي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    72844 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع    

5017 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الحزانية  - 

ملك / محمد عبدالعاطى سالم

95 - عزت عادل عفيفى منصور البطل تاجر فرد سبق قيده برقم    76346 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

13897 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ميت كنانه 

- بملك/ احمد سعد احمد عبدالحميد النحاس

96 - مكتب طنطاوي للمقولت تاجر فرد سبق قيده برقم    77219 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    936 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ارض الجنينه - كفر حمزه - الخانكه - 

القليوبيه - بملك / جمعه محمد احمد

97 - خليل محروس خليل خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78076 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

3398 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ حوض سعى 

-ابو الغيط- ملك/ مجدى محمد اسماعيل

98 - شنوده عياد فهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم    3457 قيد فى 13-12-2007 برقم ايداع    3718 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع عمر بن عبد 

العزيز- من شارع اولد عبدالعاطى- ملك/ شنوده عياد فهيم داود
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99 - محمد مهدى رشاد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم    5745 قيد فى 13-05-2008 برقم ايداع    

2353 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى اخر الى / 

حوض السبعات ترعه مظهر - طنان - بملك/ محمد مهدى رشاد

100 - محمد مهدى رشاد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم    5745 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

6923 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض السبعات ترعه مظهر - 

طنان - بملك/ محمد مهدى رشاد

101 - سامر حنا خليل عبدة تاجر فرد سبق قيده برقم    21454 قيد فى 04-08-2011 برقم ايداع    3845 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بافتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط : 

مكتب رحلت  - كائن فى : ش الورشة من الحفير - الخصوص - الخانكة - القليوبية - ملك / مسعود جندى 

ابراهيم 

مودع برقم 4532 بتاريخ 2011/9/20 وقيد تحت قيد برقم 21454 تابع سجل الغرفة  وتم شطبه

102 - صبحى كمال عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    27148 قيد فى 01-11-2012 برقم ايداع    

5541 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 67 منطقة جنوب 

الورش المركزيه

103 - مريم ابراهيم حافظ علي الحوالي تاجر فرد سبق قيده برقم    48166 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع    

1742 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1شارع الحسين بن علي- طوخ - 

القليوبيه ملك /حسام عبد الفتاح مصطفي

104 - مصطفى محمود عوده سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    48469 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع    

2368 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /حوض الشيخ 

غنيم - رقم 17- قطعه)1( عرب العليقات القبيليه- ملك /مصطفى محمود عوده سلمه

105 - اشرف غيطانى توفيق محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    53876 قيد فى 14-03-2018 برقم 

ايداع    2988 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /   ابوالغيط  - ملك  /  فتوح اسماعيل ابراهيم مهدى

106 - المؤسسة المتحده لسحب وتغليف وتوريدات السلك الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    72908 قيد 

فى 09-05-2021 برقم ايداع    5163 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى/ )أ(الدور الرضي - حي الجنينه - باسوس - ملك/ مجدى على حامد

107 - سليم سعيد احمد محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    74210 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

8491 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إفتتاح مركز رئيسي آخر بنشاط:- 

بيع خضار وفاكهه - بالعنوان:- محل بشارع هارون الرشيد - الكسابيه - ملك/ عواد ضيف ا عواد محمد

108 - فاطمه محمود كمال عبدالفتاح السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    77899 قيد فى 24-02-2022 برقم 

ايداع    2923 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الساحه - م طوخ - 

القليوبيه - بملك /ناديه طه محمد

109 - عبير اسماعيل محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    78266 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

3932 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- شقه - 

كفرالشوبك - ملك/ كمال عادل كمال عوض

110 - حمادة عبدالكريم عبدالحميد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم    23185 قيد فى 29-12-2011 برقم 

ايداع    6235 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 

سندبيس- ملك/ رضا سيد اسماعيل احمد

111 - مصطفى محمد طارق فاروق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    44941 قيد فى 24-07-2016 برقم 

ايداع    6022 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المنشأه الكبرى  - ملك / 

فتح ا محمد فتح ا الجد
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112 - محمد سعيد بخيت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    53740 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

2702 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش نصار - 

ملك / اسامة صالح محمد ابراهيم

113 - محمد سعيد بخيت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    53740 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

2702 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تعديل النشاط للرئيسى الخر 

الى/ تقديم مشروبات ساخنه وبارده

114 - محمد سعيد بخيت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    53740 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

2702 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تعديل العنوان للرئيسى الخر 

الى/ ش المدينه المنورة -قها - القليوبية - ملك / بهاء الدين محمود بهاء الدين- مع الغاء الرئيسى الخر

115 - محمد سعيد بخيت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    53740 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع    

8240 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش المدينه 

المنورة - ملك / بهاء الدين محمود بهاء الدين

116 - عبدالرحمن السيد عبدالرحمن محمد عزبان تاجر فرد سبق قيده برقم    66991 قيد فى 2020-08-19 

برقم ايداع    7328 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

ش عمليه المياه - جزيره بلى  _ بملك / عزيز حامد محمد حسن

117 - فهيمه عاطف فهمى امام تاجر فرد سبق قيده برقم    68305 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع    

9752 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش عبدالمنعم 

رياض - بملك /  عبدالناصر عبدالرازق مصطفى

118 - عاطف صابر موسي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    71977 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع    

2736 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية  مجريا   -  بملك /  رمضان سيد 

احمد عبداللطيف 

119 - احمد مرزوق تمام حسن سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    73724 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

7256 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش خلف 

السكه الحديد بندر ملك //محمد السيد محمد احمد

120 - عمرو محمود عبدالفتاح الحملوى تاجر فرد سبق قيده برقم    75071 قيد فى 27-09-2021 برقم 

ايداع    10632 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 

بهاده - ملك/ حميده عبدالرحمن محمد سالم

121 - تيسير غريب بعرور أبوزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    79012 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

6146 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  2  شارع المقابر  -  كفرالولجا  -    ملك /  سامح عطيه إسماعيل واسماعيل عطيه 

اسماعيل وفتوح عطيه اسماعيل 

122 - ابراهيم عصام ابراهيم زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    24707 قيد فى 24-04-2012 برقم 

ايداع    2074 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش عموم الصدقيه - خط 

12 - اجهور الكبرى  - ملك / سمر عصام ابراهيم ذكى ابراهيم - نشاطه / بيع قطع غيار سيارات جديده 

ومستعمله

123 - ابراهيم عصام ابراهيم زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    24707 قيد فى 24-04-2012 برقم 

ايداع    2074 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

اجهور الكبرى - ملك / عصام ابراهيم زكى ابراهيم

124 - هشام مصطفى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    31686 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    

6050 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية - تعديل العنوان إلى:- محل7أ - 

الدور الول - مبنى)ج( - سنتر الياسمين - اسكان الشباب - ملك/ هشام محمد محمد علي
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125 - هيثم محمد محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم    39917 قيد فى 13-08-2015 برقم ايداع    

6082 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ ابو سنه  - 

بملك / محمد حسن محمد حسن

126 - على احمد ابراهيم عبده عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم    58557 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    

1692 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /شبلنجه  - 

ملك /ابراهيم احمد ابراهيم

127 - خالد محمد عبدا عمر  النشار تاجر فرد سبق قيده برقم    65674 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع    

4717 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش عمر بن 

الخطاب - قليوب البلد - ملك/ خالد محمد عبدا عمر

128 - محمد محمود عبدالوهاب عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    67568 قيد فى 08-09-2020 برقم 

ايداع    8417 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع 

الثانى الى / كورنيش النيل - عماره دكتور محسن حسين - بنها الجديده - بملك/ سالم ابراهيم سالم ابراهيم

129 - محمد محمود عبدالوهاب عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    67568 قيد فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    15004 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى 

/ كورنيش النيل - عماره دكتور محسن حسين - بنها الجديده - بملك/ سالم ابراهيم سالم ابراهيم

130 - احمد حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    74813 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    

10004 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحراز-ملك /حسن عليوه 

ابراهيم

131 - احمد عاطف محمد محمود ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم    78774 قيد فى 10-04-2022 برقم 

ايداع    5510 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1 شارع السواح- منشية 

النور- ملك/ محمد فريد عامر

132 - تبارك احمد عبدالعزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    78889 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    

5846 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /بلتان - ملك / 

انور محمد جميل

133 - تهانى احمد سليمان داود تاجر فرد سبق قيده برقم    19811 قيد فى 20-04-2011 برقم ايداع    

1697 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  كفر شبين  -  بملك /  حسن عبدالظاهر احمد 

134 - رضا فتحى قطب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    35226 قيد فى 30-09-2014 برقم ايداع    

5412 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- طريق 

مسطرد - ش المرور القديم- بجوار فرع اوكازيون الجديد -م شبين القناطر - القليوبيه - بملك / محمد سعيد محمد 

حسانين

135 - محمود رافت عبدالرازق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    37450 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع    

1675 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 5 ش عاطف زكريا المحامى - 

ميت عاصم - م بنها - القليوبيه - بملك / فاطمه نبيل على السيد

136 - هاله فؤاد عباس يسن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    48998 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع    

3464 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بنشاط كوافير حريمي  

بالعنوان / ش 7 الفلل  - بنها الجديده- بملك/ محمد سعيد عبدالسميع

137 - مصطفى محمد عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    61166 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع    

7847 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 13 ش 

مسجد النور  - بملك/ مصطفى امام عبدالمطلب
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138 - مصطفى محمد عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    61166 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع    

7847 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع ليصبح / 6

شارع الرياض - بجوار بنك السكندريه  - ملك/احمد محمد جوده حسين

139 - مصطفى محمد عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    61166 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    

9174 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى /  6

شارع الرياض - بجوار بنك السكندريه  - ملك/احمد محمد جوده حسين

140 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم    66498 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

13480 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- طنط 

الجزيره -طوخ -القليوبيه -ملك //سعيد ابراهيم جرجس

141 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم    66498 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

6363 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- طنط 

الجزيره -طوخ -القليوبيه -ملك //سعيد ابراهيم جرجس

142 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم    66498 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

6363 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان للرئيسى الخر الى 

:- طنط الجزيره -طوخ -القليوبيه -ملك /سعيد ابراهيم جرجس

143 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم    66498 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

6363 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل نشاط الرئيسى الخر الى 

:-توزيع وتوريد مواد غذائيه

144 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم    66498 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

6363 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 

13480 بتاريخ 2021/11/25 بموجب شهادة الغرفه بالقليوبيه

145 - وائل تغيان فتيان شحات تاجر فرد سبق قيده برقم    70213 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع    

13459 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- شارع 

ترعه الزنانيرى - ناصيه الزرايب - الخصوص  - القليوبيه - بملك / عاصم ذكرى نبيه حنا

146 - صفا عادل السيد اسماعيل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    73820 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع    

7502 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عزبة رستم 

بجوار مسجد الشهداء - باسوس - ملك/ محمد احمد احمد علي

147 - حسين رجب فهمى عبدالحافظ حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    73991 قيد فى 26-07-2021 برقم 

ايداع    7932 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابوالغيط  - بملك / 

ابراهيم رجب فهمى

148 - رضوان احمد عبدالحي محمد عبدالحي تاجر فرد سبق قيده برقم    76476 قيد فى 14-12-2021 برقم 

ايداع    14281 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب العراقى - قليوب 

- القليوبية - ملك / ابراهيم اسماعيل سالم القطامى  - نشاطه / حظيرة تربية وبيع مواشى

149 - السيد بيومي امام امام النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    77683 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- اخر ش 

الشهيد امام الوكيل بجوار جامع الصوالحه - ملك/ بيومي إمام النحاس

150 - رانيا ابراهيم عبدا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78539 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

4815 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبة 

الجندى - الغزاويه  - ملك / عمرو محمد محفوظ على

151 - فارس احمد ابو المكارم محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    24081 قيد فى 08-03-2012 برقم 

ايداع    1207 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

198 بهادة - بملك/ سمير عبدالرحمن محمد سالم

152 - كوثر احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    39902 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع    

6052 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 13 شارع 

عبدالحكيم ) الفيومى سابقا ( - ملك/ عبده عيد عبده الخولى
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153 - ياسر ضامن نمر ضامن تاجر فرد سبق قيده برقم    61519 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    

8604 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- وحدة 218 

مجمع العبور الصناعي - المنطقة الصناعيه - ملك/ احمد محمد احمد العشري

154 - ياسر لمعي واصف طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم    71509 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

1677 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 21 شارع ش 

جمال عبدالناصر من ش المقابر الخصوص- الخانكة- القليوبية- ملك/ عفاف عدلي واصف

155 - سامح محمد محمد الهادى سند عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    76723 قيد فى 2021-12-23 

برقم ايداع    14829 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 

/ نوب طحا  - بملك / رضا احمد بيومى عفيفي

156 - محمود مصطفى احمد سيد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    77651 قيد فى 13-02-2022 برقم 

ايداع    2198 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر طحا - ملك/

مصطفى احمد سيد بحيرى

157 - احمد سمير محمود عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    3084 قيد فى 20-11-2007 برقم ايداع    

3309 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 ش المريسى

158 - قناوى فريد يوسف ابوالحجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    10231 قيد فى 30-03-2009 برقم ايداع    

1504 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل النشاط للرئيسى الخر الى 

:-مصنع تشكيل وتشغيل معادن وتعديل العنوان للرئيسى الخر الى :- شارع عبدالبارى ابوهلل-ابوسنه -الطريق 

البطئ-قليوب - القليوبية-ملك/ مينا سمير عريان ابراهيم

159 - قناوى فريد يوسف ابوالحجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    10231 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    

5367 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- شارع 

عبدالبارى ابوهلل-ابوسنه -الطريق البطئ-قليوب - القليوبية-ملك/ مينا سمير عريان ابراهيم

160 - زاهر فوزى محمدى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30994 قيد فى 17-09-2013 برقم ايداع    

4881 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / طنان - ملك 

/ تامر فوزى محمدى سيد احمد

161 - وليد مجدى عواد عواد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم    37107 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع    

1077 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 

ايداع  13138 بتاريخ 2020/12/3 ومقيد برقم سجل تجاري 37107 مكتب سجل تجاري الغرفة ببنها

162 - وليد مجدى عواد عواد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم    37107 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع    

1077 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش المرور 

القديم - ملك/ السيد عواد ابراهيم

163 - وليد مجدى عواد عواد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم    37107 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

13138 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طريق شبين - مسطرد  - ملك / 

السيد خليل فرحات

164 - هند عادل عبدالعزيز حسانين شادى تاجر فرد سبق قيده برقم    40643 قيد فى 05-10-2015 برقم 

ايداع    7353 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقة بالدور 1,2 - شارع 

مسجد الخلص - اتريب- ملك/ مفرح عبدالمقصود ابراهيم

165 - سيد رضا سيد محمد السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم    41126 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    

8196 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش 

المستشفى المركزى - امام مجلس مدينه الخانكه - م الخانكه - القليوبيه - بملك / شعبان يوسف محمد

166 - حمدى مجدى بيومى عبدالفتاح هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    48743 قيد فى 27-03-2017 برقم 

ايداع    2912 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 

دجوى- مركز بنها- القليوبية - ملك/ مجدي بيومي عبدالفتاح هاشم

167 - طه اشرف طه محمد ابوحمود تاجر فرد سبق قيده برقم    49856 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع    

5531 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /  كفر شبين -  

ملك  /  نادر محمد عبدالفتاح
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168 - اسامه عبدالحكيم ابراهيم عفيفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    56507 قيد فى 03-10-2018 برقم 

ايداع    9622 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسى اخر 

بنشاط :- تجاره قطع غيار وساعات السيارات بالعنوان :- شارع تقسيم الكوثر خلف مدرسه الحره العداديه - 

الخانكه - القليوبيه - بملك / محمود حمدى نوح ابراهيم

169 - اسامه عبدالحكيم ابراهيم عفيفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    56507 قيد فى 03-10-2018 برقم 

ايداع    9622 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسى اخر 

بنشاط :- تجاره قطع غيار وساعات السيارات بالعنوان :- امتداد شارع المستشفى المركزى - بجوار سيد القاضى 

- الخانكه - القليوبيه - بملك / يوسف فتحى يوسف ابوشنب

170 - حسين احمد عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    73210 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع    

5918 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- كوبري 

الحادثه  - ملك/ عبدالقادر منصور عبدالقادر

171 - ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد مانع تاجر فرد سبق قيده برقم    78609 قيد فى 30-03-2022 برقم 

ايداع    5056 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ميت 

كنانه - ملك/ احمد عبدالفتاح حسين جوده

172 - سحر عليوه عبدالعزيز عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    15690 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع    

2770 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض الغفارة -مدخل المدارس 

والعمده - بجانب مدافن قريه كفر طحله-  ملك/ السيد عبدالرازق ادريس

173 - سماح محمود سامى ابراهيم عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم    34614 قيد فى 11-08-2014 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان / طريق 

بلتان / طوخ - بلتان - مركز طوخ - القليوبية -ملك / رمضان مصطفى شحاته 

نشاطه / معرض باب وشباك 

مودع برقم 4285  بتاريخ 2014/8/11 وتم قيده برقم 34614 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

174 - مها رمضان النادي علي جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    39019 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع    

4439 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- طريق الصفا 

كفر طحله - ملك/ محمود حسن عبدالباري

175 - ناصر سلمه محمود سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    42576 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    

1205 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ القلزم- ملك/ 

ناديه مصطفى محمد

176 - عبدالمنعم خيرى عبدالمنعم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    44620 قيد فى 23-06-2016 برقم ايداع    

5396 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبرا شهاب- بملك/ هبه خيرى 

عبدالمنعم

177 - محمود نجاح مهدى دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم    68691 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع    

10470 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  ش المنيره  -  بملك /  عبدالمحسن مهدى محمد شاكر 

178 - محمود السيد حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    71311 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    

1218 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقة 1 عمارة 7 مجاورة 54 - 

ملك/ عبدالحكيم عبدالودود حسن

179 - نجلء رضا عبدالحميد الشحات سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم    73137 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع    5743 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع الزيتون - طريق 

الشموت - بنها - ملك/ إبراهيم عبدالرازق عبدالحميد مرعي
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180 - ناجي فتحي شاور محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    77660 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

2225 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 3 شارع محمود القطان- من 

شارع سيد ياسين- الفرنوانى- ملك/ محمد فتحى شاور

181 - مسعد فتحى السيد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    23110 قيد فى 01-11-2010 برقم ايداع    

6128 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  زاويه بلتان طريق خط  12  -  بملك /  احمد فتحى السيد عبدالعزيز 

182 - ثروت فايز علوانى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    29313 قيد فى 02-04-2013 برقم ايداع    

2075 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ كفر عابد - 

ملك/ منى فايز علوانى اسماعيل

183 - هدى الشحات زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    44579 قيد فى 20-06-2016 برقم ايداع    

5288 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش النقراشى 

- ملك / محمد عزت دسوقى عبدالحميد

184 - مؤسسة الرفاعى لخلط ودش وتصنيع العلف تاجر فرد سبق قيده برقم    58233 قيد فى 

28-01-2019 برقم ايداع    900 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

مزرعة رقم 4-بنى سلمه - ملك/ عبدالقادر سمير عبدالقادر

185 - مؤسسة الرفاعى لخلط ودش وتصنيع العلف تاجر فرد سبق قيده برقم    58233 قيد فى 

28-01-2019 برقم ايداع    900 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

مزرعة رقم 3-بنى سلمه- وادى النطرون-  ملك/ عبدالقادر سمير عبدالقادر

186 - شيماء عبدالعزيز احمد رجب محمد زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    63805 قيد فى 16-01-2020 برقم 

ايداع    615 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عنبر 

بالدور الرضي مساحته 260 متر - البرادعه - ملك/ امال محمد محمود عبدالرحيم

187 - محمود ناصر السيد عبدالعزيز عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    66193 قيد فى 04-07-2021 برقم 

ايداع    7282 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ محل 

دور أرضي - بالعقار الكائن خط12 - طريق بلتان بنها - ملك/محمود ناصر السيد عبدالعزيز

188 - شريفه عبدالمعبود صالح  محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم    70216 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع    

13463 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العبادله - طريق بنها القناطر 

خط 12 - م طوخ - قليوبيه - بملك / اسماعيل محمد عفيفي بدر

189 - محمد نصر عبدا محمد سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    70661 قيد فى 30-12-2020 برقم 

ايداع    14422 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  

الدور الرضى -البرادعه - بملك / سهير سيد محمد سليمان

190 - قناوي محمد قناوي سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    77889 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

2885 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /   عزبة 

حمودة  -  نامول  -  بملك /   عبدالرؤف حامد سالم 

191 - محمد جمال عدوي عبدالنبي الخناني تاجر فرد سبق قيده برقم    78732 قيد فى 06-04-2022 برقم 

ايداع    5381 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار 83 ش المعهد 

الديني - مدخل 2 شقة 1 - التقسيم السياحي - ملك/ التوني شحاته التوني

192 - شريف سعد طة غندور تاجر فرد سبق قيده برقم    18472 قيد فى 26-12-2010 برقم ايداع    6445 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة السخنه - امام البورصه السلعيه - بملك 

مصطفى محمود عبدالمحسن

193 - طارق طلعت حسنى صادق عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم    19478 قيد فى 29-03-2011 برقم 

ايداع    1280 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:-  ش 

ابوزيد النمر- مركز طوخ- القليوبية - ملك/ محمود محمد عطية خليفه
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194 - طارق طلعت حسنى صادق عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم    19478 قيد فى 29-03-2011 برقم 

ايداع    1280 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن 

بالعبور

195 - حسن عبد الرازق حسين رفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم    28957 قيد فى 06-03-2013 برقم ايداع    

1499 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية باسوس - ملك/ عبدالستار علي 

عبدالمقصود

196 - رشا محى عبدالعزيز امام غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    41759 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع    

9360 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

7800 ومقيد برقم 41759 سجل تجارى الغرفه التجاريه بالقليوبيه

197 - سماح عبدالناصر محمد حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم    49988 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    

5649 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عزبه المفتى 

- ملك / جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي

198 - هشام احمد محمد محمود البديوى تاجر فرد سبق قيده برقم    54182 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع    

3754 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية - تعديل العنوان إلى:- محل - 

شارع المستشفى - ميت كنانه - ملك/ ليلى عبدالعاطي محمد

199 - نجوى ابراهيم على اسماعيل خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    60159 قيد فى 11-06-2019 برقم 

ايداع    5440 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل بالعقار رقم1 - 

ميدان المحطه - طحانوب - ملك/ ياسر أحمد السيد

200 - كريم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم    71935 قيد فى 

03-03-2021 برقم ايداع    2634 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى / برج التحاد ش الترعه - اتريب - ملك / ضياء الدين السيد معتمد

201 - ولء صلح عبدالحليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72007 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    

2806 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش حسين 

زهره - الخانكه - القليوبيه - بملك / امام عبدالمنعم امام السمين

202 - نوره جاد عبد الرحمن السيد طايل تاجر فرد سبق قيده برقم    77487 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

1719 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /كوم الطرون  

طوخ - القليوبية - ملك /فتحي محمد عبد الرحمن

203 - محمد أحمد مصيلحي منصور بشر تاجر فرد سبق قيده برقم    78336 قيد فى 16-03-2022 برقم 

ايداع    4194 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 9 

ش طريق كفر طهرمس الدور الول - امام مدرسة الملكه - فيصل- الجيزه بملك / عصام عبد الفتاح سنوسي 

محمد تاج الدين

Page 71 of 104 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

النشاط

1 - هند فراج طة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18979 قيد فى 10-02-2011 برقم ايداع    591وفى تاريخ  

08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة الخردوات والملبس الجاهزة ) فيما عد 

الملبس العسكريه (

2 - علء احمد حامد حسن الكمار تاجر فرد سبق قيده برقم  49008 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع    3481

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب رحلت ونقل عمال وطلبه مدارس 

)وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

3 - محمد عطيه اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  10108 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع    6836

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه فى 

حدود اللوائح والقوانين والقرارات المنظمه لذلك

4 - محمد عطيه اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  10108 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع    1349

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / كوفي شوب )وذلك دون عرض 

المصنفات وإستخدام النترنت(

5 - تعديل السم التجاري الي /محمود احمد على احمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  10225 قيد فى 

30-03-2009 برقم ايداع    1497وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /

تجاره وبيع المنظفات ومستحضرات التجميل

6 - عفت السيد خليفه عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21837 قيد فى 15-12-2013 برقم ايداع    6601

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى / بقاله وتجارة منتجات البان

7 - سمير محمد فج النور محمد ثعلب تاجر فرد سبق قيده برقم  23466 قيد فى 23-01-2012 برقم ايداع    

382وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- ورشة تصنيع نجاره واخشاب

8 - خالد حسين السيد النوبى تاجر فرد سبق قيده برقم  23960 قيد فى 28-02-2012 برقم ايداع    1029وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط /استصلح الراضي والتنميه الزراعيه والنتاج 

الحيواني )تربيه الماشيه(

9 - محمد الهادى احمد عبدالهادى الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  47496 قيد فى 12-01-2017 برقم ايداع    

410وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / حظيرة  لتربية وتجارة المواشي 

اللبانه وبيع منتجاتها

10 - احمد محمد محمد محمد عميره تاجر فرد سبق قيده برقم  51587 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع    

9434وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /ورشه الومنيوم

11 - دعاء عبدالرحمن غريب على غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  60494 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع    

6271وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- مقاولت عامة ) وذلك فيما عدا 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة (

12 - اسلم عبدالحليم السيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35029 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    

5029وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ التصدير والتوريدات العموميه 

والستثمار الزراعي واستصلح الراضي والنتاج الحيواني والداجني وذلك فيما عدا الطباعه والنترنت وطبقا 

للوائح والقرارات المنظمه  لذلك (

13 - شريف احمد محمدى غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم  78179 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

3693وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب مقاولت عموميه

14 - محمد عبدالنبى محمد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  36351 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع    

7378وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصنيع المنتجات البلستيكيه

15 - عبدالستار عبدا فهيم جاد الغرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  78726 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

5374وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة وتوريد المواد الغذائية 

وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومشتملتها
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16 - اشرف سعد على عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8878 قيد فى 17-12-2008 برقم ايداع    6061

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

17 - هناء عبدالعظيم ابراهيم جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  27000 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع    

5333وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :  بيع مستلزمات التنجيد

18 - ريهام امين محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63380 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    12877

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مصنع بلستيك للمستلزمات الطبيه الغير 

معقمة

19 - العباسي لتوريد الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  76786 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    14986

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة وتوريد اخشاب ودخول المزادات 

الخاصه بالنشاط

20 - عزه فوزى امين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  77598 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    2069وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / محل لبيع العلف

21 - السيد السيد بيومى محمد ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم  41942 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع    10

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  /  نقل عمال   )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

22 - عادل عبدالمنصف شعبان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4377 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع    793

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون 

توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

23 - وائل ابراهيم يوسف دسوقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29568 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع    

2497وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  -اضافه نشاط /تصدير الجهزه والمستلزمات الطبيه  

)وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على 

الصادرات والواردات المصرية(

24 - محمد عبدالوهاب عفيفى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  48089 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع    

1568وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:  تجارة وتوريد اعلف والستيراد 

والتصدير ) وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(

25 - على عبدالرحيم محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21385 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع    

3753وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / طحن وتعبئة ملح الطعام

26 - احمد حسن الليثى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  32339 قيد فى 16-01-2014 برقم ايداع    248وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/  مكتب توريدات عمومية وتجارة القمشة )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

27 - مجدى عبدالباقى محمود عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  48955 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع    

3357وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  /  اعمال المساحه 

28 - احمد محمد طه الغنيمي تاجر فرد سبق قيده برقم  67062 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    7452وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /مزرعه لتربية وبيع وتجارة مواشى تسمين 

وحلبه وبيع منتجاتها

29 - انور عباس عبد الخالق سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5904 قيد فى 22-05-2008 برقم ايداع    2536

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- بيع وقلي وشي اسماك

30 - سحر عليوه عبدالعزيز عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  15690 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع    

2770وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مزرعة بيع دواجن

31 - على رضا على حسين الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  55458 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع    

6903وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- صناعة الملبس والمنسوجات 

الجاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(

Page 73 of 104 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

32 - مروه مصطفي فتحي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  72844 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع    

5017وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

33 - عزت عادل عفيفى منصور البطل تاجر فرد سبق قيده برقم  76346 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

13897وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة نجاره

34 - صبحى كمال عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27148 قيد فى 01-11-2012 برقم ايداع    5541

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت وتوريدات عامه ) فيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (

35 - احمد صابر محمد عبده محمد العنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  28992 قيد فى 10-03-2013 برقم ايداع    

1550وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير وتوريدات عموميه ) 

وذلك فى حدود القوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وفيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (

36 - مروه حامد محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  44011 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    12482

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ مصنع ملبس)وذلك عدا الملبس 

العسكريه وإكسسواراتها(

37 - اشرف غيطانى توفيق محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  53876 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    

2988وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  مصنع بلستيك حقن ونفخ 

ومنظفات 

38 - مصطفى ابراهيم عبدالمجيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  66513 قيد فى 27-07-2020 برقم 

ايداع    6388وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- تجارة البيض

39 - ايمن حسن توفيق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  77088 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    577وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى/ خلط بويات) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة (

40 - احمد عبدالمحسن محمود عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  79007 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

6126وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- إستيراد وتصدير وتوريدات )

وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على 

الصادرات والواردات المصرية ودون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

41 - احمد سعيد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3639 قيد فى 30-12-2007 برقم ايداع    3922وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ دخول المزادات الخاصة بالنشاط

42 - ابراهيم محمد حسن امين تاجر فرد سبق قيده برقم  41689 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع    9245

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات 

والكمبيوتر ودون استخدام النترنت (

43 - محمد سعيد بخيت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  53740 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع    8240

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تقديم مشروبات ساخنه وبارده

44 - محمد سعيد بخيت ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  53740 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    2702

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجهيز وبيع مأكولت

45 - محمد زينهم عبدالصادق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70548 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

14157وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ توريد مواد غذائية ) فيما عدا 

الطباعه وبعد الحصول على التراخيص اللزمة لممارسة النشاط (

46 - وائل رمضان عبد الوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74910 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

10240وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /ورشه اخشاب

47 - محمد أحمد مصيلحي منصور بشر تاجر فرد سبق قيده برقم  78336 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

4194وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  مكتب توريدات عموميه وتوريد 

الزى والثاث المدرسى   ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي   والطباعة والنترنت  والملبس العسكريه 

ومستلزماتها(
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48 - هانى محمد عبدالهادى فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  5946 قيد فى 26-05-2008 برقم ايداع    

2582وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع اسماك ولحوم مجمده

49 - اشرف محمد عواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13579 قيد فى 22-12-2009 برقم ايداع    5813

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط:- معرض تجارة اجهزة كهربائية

50 - هيثم محمد محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  39917 قيد فى 13-08-2015 برقم ايداع    6082

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مصنع تشكيل وتشغيل المعادن

51 - خالد محمد عبدا عمر  النشار تاجر فرد سبق قيده برقم  65674 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع    

4717وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع منظفات

52 - محمود بديوى السيد حسانين العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم  79076 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    

6349وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة اسماك

53 - ريم صلح الششتاوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40188 قيد فى 13-05-2020 برقم ايداع    

3986وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مكتب تسويق عقارى وتوريدات 

عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (

54 - جورج حسنى ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  54257 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع    

3910وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- تجارة حبوب جمله

55 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  66498 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

6363وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :- تجارة موتوسيكلت

56 - سعيد ابراهيم جرجس الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  66498 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

13480وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :-توزيع وتوريد مواد غذائيه

57 - تيسير غريب بعرور أبوزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79012 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

6146وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  مزرعه تربيه وبيع دواجن 

58 - ياسر ضامن نمر ضامن تاجر فرد سبق قيده برقم  61519 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    8604

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- تصنيع وتعبئة المنظفات ومعطرات جو 

ومطهرات ارضيات ) فيما عدا الطباعه (

59 - ياسر لمعي واصف طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  71509 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    1677

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع باب وشباك

60 - احمد محمود عبدالسلم محمود الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم  72266 قيد فى 22-03-2021 برقم 

ايداع    3441وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مصنع حقن بلستيك

61 - محمود مصطفى احمد سيد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  77651 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    

2198وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تجاره العلف وخاماتها والحبوب والعطاره

62 - مايكل عدلي يوسف جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  1027 قيد فى 17-06-2007 برقم ايداع    1087

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة وتوريدات الخشاب ومخلفات )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

63 - قناوى فريد يوسف ابوالحجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  10231 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    

5367وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :- مصنع تشكيل وتشغيل معادن

64 - حسنى عطاا مفتاح عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  20638 قيد فى 19-06-2011 برقم ايداع    2767

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مصنع بلستيك

65 - وليد مجدى عواد عواد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  37107 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع    

1077وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  مكتب مقاولت عامه

66 - وليد مجدى عواد عواد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  37107 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

13138وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة و وبيع السيارات الجديدة والمستعملة والتوك 

توك والموتوسيكلت

67 - حمدى مجدى بيومى عبدالفتاح هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  48743 قيد فى 27-03-2017 برقم ايداع    

2912وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مكتب مقاولت عمومية 

وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (
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68 - محمد محمود ابو الهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67946 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

6140وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل العنوان الى:- مزرعة بيع دواجن

69 - ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد مانع تاجر فرد سبق قيده برقم  78609 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

5056وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة نجارة موبيليا

70 - سحر عليوه عبدالعزيز عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  15690 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع    

2770وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مزرعه تسمين وبيع دواجن

71 - خالد رمضان عبدالونيس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  30851 قيد فى 08-09-2013 برقم ايداع    

4645وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- مقاولت

72 - وليد عبدالحميد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69084 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    

11246وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مكتب توزيع فلتر مياه

73 - نجلء رضا عبدالحميد الشحات سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم  73137 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع    5743وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- تجارة مواد غذائيه 

بالجمله

74 - حسن السيد حسن زعبوط تاجر فرد سبق قيده برقم  75025 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    10517

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- تجاره عطاره وحبوب وبقاله

75 - اسماء احمد طه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78937 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    5962وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ نظافة منشأت ومكافحه حشرات وبوفيهات 

وتعقيم ) عدا توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (

76 - وائل يحيي ابراهيم حسن ابورقيه تاجر فرد سبق قيده برقم  79011 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

6144وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ بقاله

77 - سيد حسين احمد حسين الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  22749 قيد فى 27-11-2011 برقم ايداع    

5636وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :- توريد اثاث مكتبي ) فيما عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (

78 - هدى الشحات زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44579 قيد فى 20-06-2016 برقم ايداع    5288

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة ملبس جاهزه ) فيما عدا 

الملبس العسكرية واكسسواراتها (

79 - ممدوح طاهر عبدالجواد محمد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  63909 قيد فى 21-01-2020 برقم 

ايداع    860وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- توريدات عمومية ) فيما عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (

80 - قناوي محمد قناوي سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  77889 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    2885

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط الى  /  مزرعه تربيه وبيع دواجن

81 - فهيم نجيب فهيم تاوضرس تاجر فرد سبق قيده برقم  45275 قيد فى 15-08-2016 برقم ايداع    6744

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / إلستيراد  )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(

82 - سماح عبدالناصر محمد حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  49988 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    

5649وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- /بيع اجهزة و اكسسوارات 

محمول

83 - محمود سيد عبدالحميد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  78453 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

4577وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط:- غزل ونسيج
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49745 وتم ايداعه بتاريخ   

08-06-2017  برقم ايداع 5,107.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ البركه ستور

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10108 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2016  برقم ايداع 6,836.000 الى : تعديل السمه التجارية الى /  الدوليه للستيراد والتصدير

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10108 وتم ايداعه بتاريخ   

19-03-2009  برقم ايداع 1,349.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / كوفي شوب قصر الشوق

4 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10225 وتم ايداعه بتاريخ   

30-03-2009  برقم ايداع 1,497.000 الى : تعديل السم التجاري الي /محمود احمد على احمد عرفه

5 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10225 وتم ايداعه بتاريخ   

30-03-2009  برقم ايداع 1,497.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي /صافيستار للمنظفات ومستحضرات 

التجميل

6 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51146 وتم ايداعه بتاريخ   

02-10-2017  برقم ايداع 8,421.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / او- كيو انترناشيونال

7 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51587 وتم ايداعه بتاريخ   

30-10-2017  برقم ايداع 9,434.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي/ورشه المروي للمنيوم

8 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73779 وتم ايداعه بتاريخ   

05-07-2021  برقم ايداع 7,395.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / بقالة البركه

9 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18378 وتم ايداعه بتاريخ   

20-12-2010  برقم ايداع 6,334.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى:- لمسه للملبس الجاهزه

10 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36351 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2014  برقم ايداع 7,378.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مصنع المصريه للبلستيك

11 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   79179 وتم ايداعه بتاريخ   

11-05-2022  برقم ايداع 6,658.000 الى : نصر محمد اسماعيل عبدالحميد

12 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79179 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2022  برقم ايداع 6,658.000 الى : ل يوجد

13 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8878 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-2008  برقم ايداع 6,061.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي /مكتب الرحمة للمقاولت والتوريدات 

العموميه

14 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57092 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2018  برقم ايداع 11,440.000 الى : اضافة سمة تجارية:- ميزا كار لتاجير السيارات

15 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41991 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2016  برقم ايداع 87.000 الى : تعديل المسه التجاريه الى / بي كارز b carz للرحلت 

ونقل العمال وتاجير السيارات

16 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1582 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2007  برقم ايداع 1,679.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مصنع النصر للنسيج

17 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48089 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2017  برقم ايداع 1,568.000 الى : تعديل السمة التجارية الى:- اوجي لتجارة وتوريد 

العلف

18 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70065 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2020  برقم ايداع 13,153.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / بقاله المانه

19 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21385 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-07-2011  برقم ايداع 3,753.000 الى : تعديل السمه التجاريه / الرحمه لطحن وتعبئة ملح 

الطعام
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20 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5904 وتم ايداعه بتاريخ   

22-05-2008  برقم ايداع 2,536.000 الى : اضافة سمة تجارية :- عروسة البحر للسماك

21 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65592 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-06-2020  برقم ايداع 4,510.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / فتحة خير للدوات المنزلية

22 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28992 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-03-2013  برقم ايداع 1,550.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / المتحدة للتصدير 

والتوريدات العموميه

23 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53876 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2018  برقم ايداع 2,988.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ليوجد

24 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66513 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2020  برقم ايداع 6,388.000 الى : تعديل السمة التجارية الى:- مكتب الشهد لتجارة البيض

25 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79007 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2022  برقم ايداع 6,126.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى:- ام اس للستيراد والتصدير 

ms

26 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41689 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2015  برقم ايداع 9,245.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ليوجد

27 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53740 وتم ايداعه 

 ) V I B ( بتاريخ   02-09-2019  برقم ايداع 8,240.000 الى : تعديل السمه التجارية الى /  فى اى بى

للمشروبات الساخنة والبارده

28 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53740 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-03-2018  برقم ايداع 2,702.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / ماتيو للماكولت

29 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70364 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2020  برقم ايداع 13,759.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / النخيل كوول

30 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70548 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2020  برقم ايداع 14,157.000 الى : تعديل السمه التجارية الى/ نيوستار لتوريد المواد 

الغذائية

31 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78336 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2022  برقم ايداع 4,194.000 الى : تعديل  السمه التجاريه الى  /   أوبشن إيجيبت للتوريدات 

العموميه وتوريد الزى والثاث المدرسى 

32 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52728 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-03-2022  برقم ايداع 3,795.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / اليابانى بلست

33 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52728 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2020  برقم ايداع 14,160.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / اليابانى بلست

34 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52728 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2018  برقم ايداع 330.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / اليابانى بلست

35 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67568 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2021  برقم ايداع 15,004.000 الى : تعديل السمه التجاريه للفرع الى  الكيل تيك اواى

36 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40188 وتم ايداعه 

 westate بتاريخ   13-05-2020  برقم ايداع 3,986.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- وى استيت

للتسويق العقارى والتوريدات العموميه

37 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54257 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-04-2018  برقم ايداع 3,910.000 الى : - تعديل السمه التجاريه إلى:- الطاحونه لتجارة الحبوب 

جمله
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38 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66498 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2020  برقم ايداع 6,363.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :-  معرض موتوسيكلت 

العالمى

39 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66498 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2021  برقم ايداع 13,480.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- تريننتي  لتعبئه وتوزيع 

وتوريد  مواد عذائيه

40 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68935 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 7,069.000 الى : 

اضافه سمه تجاريه  /  مكتب الهاله لخدمات النظافه والتوريدات العموميه 

41 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78966 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2022  برقم ايداع 6,031.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / مودرن برنت

42 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   79385 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2022  برقم ايداع 7,323.000 الى : شريف على سيد احمد حسن

43 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79385 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 7,323.000 الى : مركز ماكينات ومستلزمات اللومنيوم

44 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   52148 وتم ايداعه بتاريخ   

03-12-2017  برقم ايداع 10,725.000 الى : تعديل السم التجارى الى/ مكتب حبيب للمقاولت العامه

45 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52148 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2017  برقم ايداع 10,725.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / ليوجد

46 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61519 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-09-2019  برقم ايداع 8,604.000 الى : تعديل السمة التجارية الى 

:- رايم للمنظفات الصناعيه

47 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71509 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2021  برقم ايداع 1,677.000 الى :  تعديل السمه التجارية الى/ المحبه لبيع الباب والشباك

48 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72266 وتم ايداعه 

 has بتاريخ   22-03-2021  برقم ايداع 3,441.000 الى : تعديل السمة التجارية الى:- كلسيك اتش ايه اس

للمنتجات البلستيكية

49 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79375 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 7,282.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ الروضة لتجارة المواد 

الغذائية

50 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10231 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2021  برقم ايداع 5,367.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- مصنع الفريد لتشكيل 

وتشغيل المعادن

51 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37107 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2020  برقم ايداع 13,138.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / الرضا لتجارة وبيع 

السيارات الجديدة والمستعملة والتوك توك والموتوسيكلت

52 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37107 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2015  برقم ايداع 1,077.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ليوجد

53 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48743 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-03-2017  برقم ايداع 2,912.000 الى : تعديل السمة التجارية الى :- ليوجد

54 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30851 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2013  برقم ايداع 4,645.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى الفهد للمقاولت
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55 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78778 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-04-2022  برقم ايداع 5,523.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ النيروز

56 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78937 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-04-2022  برقم ايداع 5,962.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ الزهور لنظافة المنشأت 

ومكافحة حشرات وبوفيهات وتعقيم

57 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79392 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 7,338.000 الى : اضافة سمة تجارية :- بيت الثاث هاوس فورنيتشر

58 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22749 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-11-2011  برقم ايداع 5,636.000 الى : تعديل السمة التجارية الى مؤسسه الصادق لتوريد 

الثاث المكتبي

59 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44579 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-06-2016  برقم ايداع 5,288.000 الى : تعديل السمه التجارية الى  / مانجااستايل للملبس 

الجاهزة

60 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63909 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2020  برقم ايداع 860.000 الى : تعديل السمة التجارية الى مؤسسة النور للمقاولت العامة 

والتوريدات

61 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78732 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2022  برقم ايداع 5,381.000 الى : تعديل السمة التجارية الى :-  هوك كافيه

62 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45275 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2016  برقم ايداع 6,744.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ايجيبت للمقاولت العموميه 

والستيراد

63 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71109 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-01-2021  برقم ايداع 813.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مكتب النصر للمقاولت 

العموميه

الشخاص

1 - احمد حامد عبدالرحمن طويله  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   54946 وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-27 

برقم ايداع    5627تم التأشير فى تاريخ   27-05-2018   بــ  

2 - محمود سعيد ابراهيم حسنين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   77487 وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-03 

برقم ايداع    1710تم التأشير فى تاريخ   03-02-2022   بــ  

3 - ابراهيم عبد الهادى ابراهيم حشيش  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   78177 وتم ايداعه بتاريخ  

08-03-2022 برقم ايداع    3691تم التأشير فى تاريخ   08-03-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - محمد مصطفى كمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    59170 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع   

3145 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل التشير بحل الشركه وتصفيتها

2 - محمد مصطفى كمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    59170 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع   

3145 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها

3 - تعديل السم التجارى الى كرم مطاوع ابراهيم وهانى محمد محمد عبدالحميد   شركة سبق قيدها برقم    

63360 قيدت فى 22-12-2019 برقم ايداع   12815 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تاشير بفسخ الشركة

4 - تعديل السم التجارى الى كرم مطاوع ابراهيم وهانى محمد محمد عبدالحميد   شركة سبق قيدها برقم    

63360 قيدت فى 22-12-2019 برقم ايداع   12815 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تم حل الشركة وتصفيتها

5 - شريف احمد بدوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    72032 قيدت فى 09-03-2021 برقم ايداع   

2865 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها

6 - شريف احمد بدوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    72032 قيدت فى 09-03-2021 برقم ايداع   

2865 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بحل الشركة

7 - شركة وليد خيرى عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    70861 قيدت فى 12-01-2021 برقم ايداع   

337 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل حل وتصفية الشركة

8 - شركة وليد خيرى عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    70861 قيدت فى 12-01-2021 برقم ايداع   

337 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بحل الشركة

9 - محمد محمود محمد عيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    40697 قيدت فى 17-01-2019 برقم ايداع   

946 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

10 - )ج( الشركة العربية لتصنيع القمشة والمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم    10023 قيدت فى 

15-03-2009 برقم ايداع   1244 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

11 - سعيد عبدالحميد عبدالمحسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    10023 قيدت فى 15-03-2009 برقم 

ايداع   1244 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

12 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح  منى حسين محمد حسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    10023 

قيدت فى 15-03-2009 برقم ايداع   1243 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل التاشير 

بفسخ الشركة

13 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح  منى حسين محمد حسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    10023 

قيدت فى 15-03-2009 برقم ايداع   1243 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب وفسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافة مستحقاته

14 - محمد سعيد مصطفى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    38719 قيدت فى 11-05-2015 برقم 

ايداع   3904 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بحل وتصفية الشركة

15 - محمد سعيد مصطفى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    38719 قيدت فى 11-05-2015 برقم 

ايداع   3904 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة بموجب عقد فسخ وكذا شهادة 

الغرفة التجارية بالقليوبية

16 - عماد دسوقى السيد دسوقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30000 قيدت فى 28-05-2013 برقم 

ايداع   3202 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بحل الشركة وتصفيتها

17 - عماد دسوقى السيد دسوقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30000 قيدت فى 28-05-2013 برقم 

ايداع   3202 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها واستلم الشركاء 

كافة مستحقاتهم
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - تعديل السم التجاري للشركه ليصبح -  شركة/ احمد سعيد ابراهيم سعيد حجاج وشريكه احمد خديوى حسوبه 

احمد شركة سبق قيدها برقم     71766 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    2235وفى تاريخ  

15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

2 - تعديل السم التجارى الى:- نجيب وهبه بخيت بطرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4225 قيدت فى 

10-02-2008 برقم ايداع    629وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  49,000.000

3 - محطة الخصوص لخدمة وتموين السيارات محمد بدوى ابراهيم ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

12990 قيدت فى 03-11-2009 برقم ايداع    5028وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  200,000.000

4 - أحمد عوض راغب محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15995 قيدت فى 09-06-2010 برقم ايداع    

3201وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  19,000.000

5 - السيد احمد ابوزيد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     35937 قيدت فى 26-11-2014 برقم ايداع    

6684وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

6 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  / محمد محمود محمد محمود الجندى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     

45308 قيدت فى 14-08-2016 برقم ايداع    6806وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  50,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - طارق وحيد فتحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     76224 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

13558وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الدور الرضى رقم )5( - اتريب 

- شارع القصاص - بملك/ سمير حسين عبدالرحمن قنديل

2 - تعديل السم التجارى الى / محمد محمود محمد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     40697 قيدت فى 

08-10-2015 برقم ايداع    7437وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى:- 6ش شونة النهضة- مدينة ابن الحكم الصناعيه

3 - تعديل السم التجارى الى / محمد محمود محمد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     40697 قيدت فى 

08-10-2015 برقم ايداع    7437وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان :- 1ش مدرسة اسماء من بدوي محمود مدينة بدر الصناعيه -شبرا الخيمة اول- 

القليوبية

4 - احمد امبابى خطاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46908 قيدت فى 06-12-2016 برقم ايداع    

10075وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل المركز العام للشركه إلى:- 

قطعه رقم 225 - صناعات صغير )ب(

5 - محمد عبدالعال سيد عبدالعال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22552 قيدت فى 02-11-2011 برقم 

ايداع    5365وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبة 

ابو سنه - حوض النجاح - الطريق الطىء - خلف اسكانيا  - زمام ميت حلفا - بواجهه قبليه

6 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  / محمد محمود محمد محمود الجندى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     

45308 قيدت فى 14-08-2016 برقم ايداع    6806وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية اضافة نشاط للفرع / تصدير) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك (
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - محطة الخصوص لخدمة وتموين السيارات محمد بدوى ابراهيم ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

12990 قيدت فى 03-11-2009 برقم ايداع    5028 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل غرض الشركة ليكون :- ادارة وتشغيل محطات الوقود والغاز وتسويق المواد البترولية وتاجير وبيع وشراء 

المولدات الكهربائية بجميع القدرات ومقاولت النقل

2 - تعديل السم التجارى الى  عبدالحليم عبدالفتاح عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30610 قيدت 

فى 01-08-2013 برقم ايداع    4242 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / 

تصنيع حبيبات بلستيك ومنتجات لدائنيه متنوعه

3 - هانى شاكر عبدالعاطى حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     66075 قيدت فى 07-07-2020 برقم 

ايداع    5487 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / توريدات عموميه 

وايجار وتاجير سيارات النقل والملكى ومينى باص والنقل الثقيل ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد 

العماله (

4 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     45308 قيدت فى 08-09-2016 برقم ايداع    7564 وفى تاريخ  

30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  / تصدير) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك (

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71766   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2021 برقم ايداع    2235 الى   تعديل السم التجاري للشركه ليصبح -  شركة/ احمد 

سعيد ابراهيم سعيد حجاج وشريكه احمد خديوى حسوبه احمد

2 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15995   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-06-2010 برقم ايداع    3201 الى   أحمد عوض راغب محمد وشريكه

3 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 45308   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2016 برقم ايداع    6806 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  / محمد محمود 

محمد محمود الجندى وشركائه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد سعيد صالح على درويش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    546   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2007 برقم ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2007  بــ :  

2 - طارق محمد سعيد عطية  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    546   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-13 

برقم ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2007  بــ :  

3 - مصطفى احمد مصطفى امام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    546   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2007 برقم ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2007  بــ :  و محمد سعيد صالح على درويش 

مجتمعين او منفردين ولهما معا حق توكيل الغير فى ذلك اما فيما يتعلق بالقتراض او بالبيع او الرهن للنفس او 

للغير فيكون بتوقيع الشركاء المتضامنين فقط او من يمثلهم قانونا اما فيما يتعق بالداره الفنيه الطبيه لمركز المل 

الكائن فى 9 ش الحجاز طوخ القليوبيه فتكون للشريك الطبيب / ادهم سعد محمد احمد منفردا

4 - ادهم سعد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    546   وتم ايداعه بتاريخ    13-05-2007 برقم 

ايداع   572 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2007  بــ :  

5 - مروه بدوي ابراهيم ابراهيم  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    12990   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2009 برقم ايداع   5028 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2009  بــ :  

6 - محمد بدوى ابراهيم ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12990   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2009 برقم ايداع   5028 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2009  بــ :  والشريك المتضامن ابراهيم 

بدوي ابراهيم ابراهيم والشريك المتضامن عفيفي بدوي ابراهيم ابراهيم مجتمعين او منفردين ولهم حق فتح 

حسابات للشركة بالنبوك وشراء سيارات خاصة بالشركة

7 - محمود سيد اسماعيل احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    47411   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2017 برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2017  بــ :  و مجدي سيد إسماعيل أحمد - رقم 

قومي 28702041402237 مركز قليوب - القليوبيه - مصري - مدير وشريك متضامن - تعديل حق الداراه 

والتوقيع لتصبح للطرفين الول والثاني مجتمعين أو منفردين ولهما حق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

والئتمان بكافة أنواعها للنفس أو للغير ولهما حق التوكيل في كل أو بعض ماذكر

8 - هانم السيد احمد مرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35289   وتم ايداعه بتاريخ    2014-10-12 

برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

9 - طارق ابراهيم عبدالعظيم  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    35289   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2014 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

10 - عمرو ابراهيم عبدالعظيم كوهيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35289   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2014 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  او من ينوب عنه بتوكيل رسمى 

وله كافه الصلحيات والسلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه باسم الشركة 

ولتحقيق غرضها لتكون نافذة فى حق الشركة وانه يجوز له التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول 

الشركه كالبيع او الرهن او القتراض او غير ذلك من انواع التصرف

11 - عبدالسلم أبوالنجاه محمد محمد إسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35937   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2014 برقم ايداع   6684 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2017  بــ :  - تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريكين الثاني محمد أحمد مصطفى كيلني والثالث محمد حمدي إسماعيل أحمد مجتمعين أو منفردين بما 

يحقق أغراض الشركه ولكل منهما الحق في توكيل الغير وتفويضه في جميع اختصصاصات الشركه وكذلك لكل 

منهما حق الرهن والقتراض

12 - احمد خديوى حسوبه احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2021 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

13 - محمد فتحى احمد بهرام  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    71766   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2021 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  واستلمه كافة مستحقاته من 

الشركه
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14 - خالد ابراهيم السيد درويش  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    15995   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2010 برقم ايداع   3201 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  استلم كافة حقوقه وتعديل حق 
الداره والتوقيع ليصبح للطرف الول منفردا 

15 - لبنى يوسف شعبان مرعى الفقى  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    45308   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2016 برقم ايداع   6806 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  واستلمه كافة مستحقاته

16 - محمد محمود محمد محمود الجندى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    45308   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2016 برقم ايداع   6806 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  و شعبان احمد فكرى عباس -  

شريك متضامن  -  28106161401216 -  القليوبيه - مصرى-  و جمال فرج راغب رزق - شريك متضامن  

-   28307151404018 -  القليوبيه - مصرى- و علء صلح عبدالعال احمد صالح - شريك متضامن  -    

29211131401019 -  القليوبيه - مصرى - مجتمعين او منفردين فى حق ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير 

والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والبنوك فى سحب وايداع وفتح حساب باسم الشركة وتمثيلها امام شركات 

القطاع العام والخاص لتحقيق الشركة وبيع السيارات المملوكه للشركة ولهم حق توكيل الغير او احد الشركاء فى 

كافة صلحيتهم لتحقيق اغراض الشركه وفى حالة القتراض او الرهن من البنوك او التعاقد باكثر من مليون جنيه 

يكون جميع الشركاء مجتمعين
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تجديد افراد

1 - شعبان عبدالفتاح سيد البراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3998   قيدت فى   26-01-2008 برقم ايداع    

386 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-25

2 - هيثم محفوظ حسين حسين الصفتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7775   قيدت فى   10-09-2008 برقم 

ايداع    4675 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09

3 - عصام رمضان نجيب عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12064   قيدت فى   19-08-2009 برقم 

ايداع    3769 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18

4 - رشا رضا صديق الفره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13916   قيدت فى   13-01-2010 برقم ايداع    

187 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-12

5 - مصطفى امين مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16634   قيدت فى   22-07-2010 برقم ايداع    

4050 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

6 - مصطفى محمد سليمان الشلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20059   قيدت فى   10-05-2011 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

7 - عبدالمؤمن مرسى مرسى السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20466   قيدت فى   2011-06-07 

برقم ايداع    2539 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

8 - سعيد احمد محمد محمد مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24850   قيدت فى   07-05-2012 برقم 

ايداع    2284 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

9 - سيد صلح عبدالعظيم العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31859   قيدت فى   03-12-2013 برقم ايداع    

6324 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

10 - وليد عبده سيد ابو ليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43121   قيدت فى   15-03-2016 برقم ايداع    

2300 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

11 - هناء احمد فرج مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45005   قيدت فى   27-07-2016 برقم ايداع    

6158 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

12 - محمد عبدالمنعم محمد محمود الجيار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45418   قيدت فى   2016-08-22 

برقم ايداع    6990 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

13 - احمد سامى رئيس احمد قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47629   قيدت فى   22-01-2017 برقم 

ايداع    674 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

14 - مطر حسن مطر درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47789   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

963 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

15 - علء احمد حامد حسن الكمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49008   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    3481 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

16 - اسلم عبدالرحمن محمد رزق عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49745   قيدت فى   

08-06-2017 برقم ايداع    5107 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-07

17 - سعودى سيد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   238   قيدت فى   23-04-2007 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

18 - مراد مرقس لوقا جبرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   301   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    

311 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

19 - محمد عطيه اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10108   قيدت فى   16-08-2016 برقم ايداع    

6836 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

20 - تعديل السم التجاري الي /محمود احمد على احمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10225   قيدت فى   

30-03-2009 برقم ايداع    1497 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-29
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21 - محمد عبدالرحيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17250   قيدت فى   21-09-2010 برقم ايداع    

4847 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

22 - عصام السعيد مصطفى السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20236   قيدت فى   23-05-2011 برقم 

ايداع    2242 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

23 - امل احمد عبدا ابو عمرة عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22982   قيدت فى   2011-12-14 

برقم ايداع    5961 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

24 - سمير محمد فج النور محمد ثعلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23466   قيدت فى   23-01-2012 برقم 

ايداع    382 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

25 - ايهاب محمد السيد العايدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24591   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

1912 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

26 - جمال امين محمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25299   قيدت فى   10-06-2012 برقم ايداع    

2917 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

27 - محمد مسعد محمد مامون خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28779   قيدت فى   21-02-2013 برقم 

ايداع    1211 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20

28 - احمد زكريا حسن حسين حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33247   قيدت فى   30-03-2014 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

29 - احمد يوسف احمد طمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35125   قيدت فى   21-09-2014 برقم ايداع    

5225 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

30 - السيده السيد محمد باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39130   قيدت فى   07-06-2015 برقم ايداع    

4635 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

31 - محمد الهادى احمد عبدالهادى الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47496   قيدت فى   2017-01-12 

برقم ايداع    410 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

32 - مصطفى دسوقى فتوح الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48949   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    3343 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

33 - سيد محمد سيد احمد البكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49444   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

4413 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

34 - عمر السيد محمد علي حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49625   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

4840 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

35 - مصطفى ابراهيم ابراهيم الحليس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387   قيدت فى   03-05-2007 برقم 

ايداع    398 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

36 - علء عزت على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24657   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    

2009 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

37 - محمد محمود محمد احمد سنجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24791   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    2198 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

38 - حسنى عبدالستار سيد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24887   قيدت فى   08-05-2012 برقم 

ايداع    2332 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

39 - سامى عبدالحليم محمد محمد الجيزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25179   قيدت فى   2012-05-29 

برقم ايداع    2727 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

40 - بهية سعيد سليمان مرسى السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27189   قيدت فى   2012-11-05 

برقم ايداع    5604 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-04

41 - ابراهيم سيد رباع خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39365   قيدت فى   22-06-2015 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

42 - بقاله حمدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39377   قيدت فى   23-06-2015 برقم ايداع    5076 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22
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43 - وائل صلح فؤاد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41040   قيدت فى   02-11-2015 برقم ايداع    

8023 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

44 - عبدالوهاب حامد عبدالسلم مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46667   قيدت فى   21-11-2016 برقم 

ايداع    9586 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

45 - السيد سليمان عبدالعزيز الطقيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49014   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    3494 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

46 - محمود محمد سويلم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18445   قيدت فى   23-12-2010 برقم ايداع    

6411 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-22

47 - احمد جلل محمد فوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18895   قيدت فى   26-01-2011 برقم ايداع    

481 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

48 - عاصم زكرى نبية حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20288   قيدت فى   26-05-2011 برقم ايداع    

2308 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

49 - رمضان حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21216   قيدت فى   18-07-2011 برقم ايداع    

3529 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

50 - بلل مسعد السيد البولقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22449   قيدت فى   26-10-2011 برقم ايداع    

5230 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

51 - ادهم عبداللطيف محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22763   قيدت فى   27-11-2011 برقم 

ايداع    5656 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

52 - توفيق محمد محمد توفيق قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24073   قيدت فى   07-03-2012 برقم 

ايداع    1196 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

53 - منال عبدالوهاب عبدالهادى دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34514   قيدت فى   22-07-2014 برقم 

ايداع    4107 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-21

54 - مكتب الهلل للخدمات الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34965   قيدت فى   07-09-2014 برقم 

ايداع    4903 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

55 - محمود نور الدين مجاهد نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38584   قيدت فى   2015-05-04 

برقم ايداع    3656 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

56 - عبير سلمه احمد محمد ابو قبلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40889   قيدت فى   22-10-2015 برقم 

ايداع    7753 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

57 - جعفر عبدالمجيد محمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45960   قيدت فى   04-10-2016 برقم 

ايداع    8054 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

58 - مؤسسه عبدالمالك للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46566   قيدت فى   2016-11-13 

برقم ايداع    9373 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

59 - زينب محمود محمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46832   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

9924 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

60 - وليد عبدالكريم عبدالجواد محمد تاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46944   قيدت فى   2016-12-08 

برقم ايداع    10150 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

61 - سيد عبدالغفار هاشم عبدالغفار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49236   قيدت فى   2017-05-02 

برقم ايداع    3960 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

62 - عزت سعد السيد محمد الغطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49363   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    4244 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

63 - وليد سيد عبدالنبى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20   قيدت فى   04-04-2007 برقم ايداع    

20 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

64 - عزت عبدالمحسن سيد احمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   296   قيدت فى   24-04-2007 برقم 

ايداع    306 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23
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65 - سامى محمد مصطفى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   431   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

66 - روماني عمانوئيل فصيح رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   495   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

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

67 - احمد شوقى محمود الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2390   قيدت فى   24-09-2007 برقم ايداع    

2551 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-23

68 - احمد شوقى محمود الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2390   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

3601 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

69 - عادل مصطفى سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5943   قيدت فى   26-05-2008 برقم 

ايداع    2579 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

70 - حسام فريد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8852   قيدت فى   15-12-2008 برقم ايداع    

6027 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

71 - بحيرى ابو سريع بحيرى محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23447   قيدت فى   

22-01-2012 برقم ايداع    357 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-21

72 - محمد عبدالجواد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24970   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

2444 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

73 - تعديل السم التجاري إلى 

:- مكتب نقل عمال حمدي أحمد سلمه محمد شافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25129   قيدت فى   

28-05-2012 برقم ايداع    2663 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-26

74 - احمد بكرى احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33360   قيدت فى   08-04-2014 برقم ايداع    

2053 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

75 - عماد جمال لطفى صليب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46790   قيدت فى   28-11-2016 برقم 

ايداع    9824 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

76 - موسي رمضان حسن عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46931   قيدت فى   07-12-2016 برقم 

ايداع    10117 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

77 - رزق مسعد عبدالرازق حسن حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48850   قيدت فى   2017-04-03 

برقم ايداع    3147 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

78 - اسامه عبدا عبدالسميع الكرداس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48918   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    3292 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

79 - عمرو سلمه محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49079   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

3626 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

80 - على عبدالعزيز طه الكرشب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49378   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

4272 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

81 - احمد محمود حامد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1012   قيدت فى   14-06-2007 برقم ايداع    

1072 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

82 - فاطمه عبدالرازق سيدأحمد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1538   قيدت فى   22-07-2007 برقم 

ايداع    1634 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-21

83 - محمد عبدالحميد عبدالمحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3467   قيدت فى   29-05-2016 برقم 

ايداع    4743 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

84 - لبيب كمال لبيب فتحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8360   قيدت فى   02-11-2008 برقم ايداع    

5393 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

85 - مجدى احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14375   قيدت فى   17-02-2010 برقم ايداع    

800 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16
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86 - اسماعيل اسماعيل ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24046   قيدت فى   2012-03-06 

برقم ايداع    1156 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

87 - احمد جمال سليمان عبدالصمد عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24168   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    1326 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

88 - الشحات محمود انسى ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29276   قيدت فى   31-03-2013 برقم 

ايداع    2011 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-30

89 - سيد عواض حامد محمد ابوسبيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35752   قيدت فى   12-11-2014 برقم 

ايداع    6336 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

90 - سمير عايش حسن محمد البنهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43367   قيدت فى   28-03-2016 برقم 

ايداع    2773 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

91 - عبدالسلم عبدالرازق عبدالسلم غنيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44777   قيدت فى   2016-07-13 

برقم ايداع    5731 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

92 - صيدلية د  احمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45202   قيدت فى   10-08-2016 برقم ايداع    

6611 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

93 - امل احمد عبدالظاهر احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46304   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    8801 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

94 - محمد احمد محمد عبدالرحمن الحديدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49139   قيدت فى   2017-04-23 

برقم ايداع    3749 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

95 - مروه احمد عبدالحميد احمد ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49280   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    4053 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

96 - عبدالرحمن رفعت محمد بيومى خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49746   قيدت فى   2017-06-08 

برقم ايداع    5108 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

97 - هانى عبدالعزيز محمد سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    

418 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

98 - هانى عبدالعزيز محمد سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404   قيدت فى   08-04-2014 برقم ايداع    

2078 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

99 - عادل عبدالمنصف شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4377   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    793 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

100 - سيد زوام حسن ضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9925   قيدت فى   05-03-2009 برقم ايداع    

1124 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-04

101 - حنان ابوالعزم عبدالعزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12785   قيدت فى   21-10-2009 برقم 

ايداع    4736 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-10-20

102 - ابراهيم بشاى ابراهيم بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15612   قيدت فى   16-05-2010 برقم 

ايداع    2667 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-15

103 - احمد قطب عبدالجواد قطب سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16338   قيدت فى   01-07-2010 برقم 

ايداع    3650 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

104 - ابوسريع لبيع اطارات السيارات المستعمله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22061   قيدت فى   

29-09-2011 برقم ايداع    4693 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-28

105 - كمال فريد عبدالمجيد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24663   قيدت فى   22-04-2012 برقم 

ايداع    2016 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

106 - ساهر عادل محمود علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25157   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    

2699 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

107 - شريف ابراهيم عبدالسلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25184   قيدت فى   2012-05-30 

برقم ايداع    2735 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29
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108 - يحيى محمد عصام ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25198   قيدت فى   30-05-2012 برقم 

ايداع    2754 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

109 - الصاوى زكى الصاوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34290   قيدت فى   30-06-2014 برقم 

ايداع    3728 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-29

110 - فوزى رجب عبدالدايم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38286   قيدت فى   19-04-2015 برقم 

ايداع    3123 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

111 - محمد مصطفى صابر مصطفى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38321   قيدت فى   

21-04-2015 برقم ايداع    3182 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-20

112 - صفاء محمد عبدالوهاب حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42026   قيدت فى   06-01-2016 برقم 

ايداع    147 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

113 - محمد سليمان السيد على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42330   قيدت فى   28-01-2016 برقم 

ايداع    701 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

114 - محمد اسماعيل عبدالناصف اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46395   قيدت فى   2016-11-01 

برقم ايداع    8974 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

115 - محمد عبدالوهاب عفيفى عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48089   قيدت فى   2017-02-19 

برقم ايداع    1568 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

116 - مكرم سيد شحات بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48520   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

2461 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

117 - سليم حسن دسوقى الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49367   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    4254 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

118 - محمد محروس السيد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   609   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

639 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

119 - السيد محمد السيد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3858   قيدت فى   15-01-2008 برقم ايداع    

226 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-14

120 - محمد على عابدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7889   قيدت فى   21-09-2008 برقم ايداع    

4804 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-20

121 - السيد عزت السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9270   قيدت فى   20-01-2009 برقم ايداع    

305 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-19

122 - هناء حنا ابراهيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10681   قيدت فى   05-05-2009 برقم ايداع    

2065 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

123 - نبيل عطا عبدا داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15344   قيدت فى   27-04-2010 برقم ايداع    

2009 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

124 - يوسف محمد يوسف العليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23421   قيدت فى   18-01-2012 برقم 

ايداع    316 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

125 - ياسر منصور محمد علي قدح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23846   قيدت فى   21-02-2012 برقم 

ايداع    869 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

126 - احمد حسان ابو العل عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24446   قيدت فى   05-04-2012 برقم 

ايداع    1617 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

127 - السيد حسن قطب محمد شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24795   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    2203 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

128 - مصطفى محمد على سيد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25036   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    2536 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19
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129 - رامى ابراهيم الدسوقى مصطفى ابو الوفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25260   قيدت فى   

05-06-2012 برقم ايداع    2855 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-04

130 - عبدالرحمن ابو النور عبدالبارى على ضوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29797   قيدت فى   

09-05-2013 برقم ايداع    2859 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-08

131 - عبدا سامي عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45619   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

3027 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

132 - هاله محمد ماهر امين القشيشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45681   قيدت فى   07-09-2016 برقم 

ايداع    7502 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

133 - اسامه محمد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48344   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

2112 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

134 - محمد احمد ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48504   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

2436 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

135 - جمعه عبدالعزيز فرحات محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52175   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    10808 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

136 - سحر عليوه عبدالعزيز عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15690   قيدت فى   2010-05-19 

برقم ايداع    2770 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

137 - حسين محمود كمال عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17327   قيدت فى   27-09-2010 برقم 

ايداع    4953 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-26

138 - هالة عونى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20152   قيدت فى   17-05-2011 برقم ايداع    

2139 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

139 - محمد احمد بيومى سليمان عبدالل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22474   قيدت فى   2011-10-30 

برقم ايداع    5262 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

140 - عماد فتحى مسعد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24882   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

2327 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

141 - ناديه محمد عبدالجواد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43925   قيدت فى   05-05-2016 برقم 

ايداع    3928 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

142 - اسلم محمد مغازى على الحليفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44529   قيدت فى   2016-06-15 

برقم ايداع    5173 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

143 - احمد بشير حسيني محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44868   قيدت فى   19-07-2016 برقم 

ايداع    5896 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

144 - سعيد خلف فهيم مهاود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46114   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

8376 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

145 - محمود محمد موسى احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48887   قيدت فى   2017-04-05 

برقم ايداع    3234 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

146 - مها محمد صبحى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48933   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

3313 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

147 - احمد سمير زكي محمود عنبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49272   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    4031 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

148 - نبيل سعيد بشاوندي زخاري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49385   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    4289 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

149 - محمود محمد فتح ا محمد الغمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49508   قيدت فى   2017-05-22 

برقم ايداع    4571 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21
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150 - محسن بلل منصور عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   536   قيدت فى   13-05-2007 برقم 

ايداع    562 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

151 - صيدلية د  جوزيف جرجس زكى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10305   قيدت فى   

06-04-2009 برقم ايداع    1596 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-05

152 - فوزي محمد محمد الكيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24946   قيدت فى   14-05-2012 برقم ايداع    

2416 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

153 - احمد السيد عبدالرازق مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28664   قيدت فى   18-02-2013 برقم 

ايداع    1046 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

154 - تعديل السم التجارى الى  محمد منصور ياسين حسن البربرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47135   

قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    10547 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-12-20

155 - عزه عبدالعزيز سليمان صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47587   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    603 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

156 - مريم ابراهيم حافظ علي الحوالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48166   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    1742 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

157 - حسام فكرى امين حسن شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48695   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    2796 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

158 - عزه جلل محمود ابوالفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48911   قيدت فى   06-04-2017 برقم 

ايداع    3276 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

159 - ابتهاج راغب جرجس عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17894   قيدت فى   07-11-2010 برقم 

ايداع    5700 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

160 - احمد عبدالعزيز عبدالباسط حسن الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21470   قيدت فى   

01-08-2011 برقم ايداع    3862 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-31

161 - احمد مامون اسماعيل حمد فضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22797   قيدت فى   2011-12-04 

برقم ايداع    22797 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

162 - احمد على محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24176   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

1335 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

163 - عبدالناصر عبدالظاهر محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24275   قيدت فى   

21-03-2012 برقم ايداع    1467 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-20

164 - محمد محمد محمد متولى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24578   قيدت فى   2012-04-15 

برقم ايداع    1898 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

165 - حنان يوسف محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24580   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

1900 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

166 - كمال زايد محمد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25200   قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    

2757 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

167 - منى شعبان محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25327   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

2951 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

168 - طارق ابراهيم محروس ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26791   قيدت فى   2012-10-04 

برقم ايداع    5039 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-03

169 - حمدى عبدالخالق على عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30302   قيدت فى   01-01-2013 برقم 

ايداع    3701 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-31
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170 - بيتر رؤف فؤاد عبداللة شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32080   قيدت فى   23-12-2013 برقم 

ايداع    6731 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

171 - اسماء يحى احمد عبدا السودانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34238   قيدت فى   2014-06-25 

برقم ايداع    3636 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

172 - عزيزه محمد محمد الرجلتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35717   قيدت فى   10-11-2014 برقم 

ايداع    6268 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

173 - عماد على حامد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37255   قيدت فى   23-02-2015 برقم ايداع    

1327 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

174 - محمد رجب حسن معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38617   قيدت فى   06-05-2015 برقم ايداع    

3719 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

175 - احمد رمضان شحاته بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40400   قيدت فى   13-09-2015 برقم 

ايداع    6923 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

176 - ابراهيم محمد حسن امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41689   قيدت فى   16-12-2015 برقم ايداع    

9245 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

177 - نجلء صلح الدين احمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43144   قيدت فى   2016-03-16 

برقم ايداع    2349 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

178 - السيد عبدالفتاح عبدالجواد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43738   قيدت فى   18-04-2016 برقم 

ايداع    3527 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

179 - نبيه عمر السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44758   قيدت فى   11-07-2016 برقم ايداع    

5684 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

180 - سميره احمد بيومى ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47429   قيدت فى   10-01-2017 برقم 

ايداع    287 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

181 - ناديه مختار على رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49178   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

3836 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

182 - طاهر احمد الطوخي علي البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49261   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    4007 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

183 - عبدالعليم محمد احمد دسوقى الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49421   قيدت فى   2017-05-16 

برقم ايداع    4364 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

184 - السيد حسن حسن حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49644   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

4875 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

185 - عزه طه حامد احمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49885   قيدت فى   21-06-2017 برقم ايداع    

5391 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

186 - محمود مصطفى على شبايك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148   قيدت فى   16-04-2007 برقم ايداع    

154 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

187 - تعديل السم التجارى الى محمود مصطفى على شبايك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148   قيدت فى   

24-05-2017 برقم ايداع    4688 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-23

188 - وائل معزوز نجيب رمله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   478   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

500 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

189 - سيد كامل السيد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   645   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    678 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

190 - عاطف عبدا محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   931   قيدت فى   11-06-2007 برقم 

ايداع    987 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

191 - محمد السيد عبدالرحمن على عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7710   قيدت فى   07-09-2008 برقم 

ايداع    4603 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-09-06
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192 - اشرف محمد عواد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13579   قيدت فى   22-12-2009 برقم ايداع    

5813 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

193 - عبدالمنعم السيد الدسوقى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18552   قيدت فى   2011-01-02 

برقم ايداع    16 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-01

194 - احمد محمد عبد العزيز محمد الشهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20916   قيدت فى   2011-06-30 

برقم ايداع    3127 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-29

195 - محمد احمد حامد دراهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21160   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

21160 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

196 - محمد رضا ابراهيم محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24261   قيدت فى   20-03-2012 برقم 

ايداع    1447 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

197 - ابراهيم عصام ابراهيم زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24707   قيدت فى   2012-04-24 

برقم ايداع    2074 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

198 - سامح جلل على طة سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28130   قيدت فى   14-01-2013 برقم 

ايداع    264 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-13

199 - محمود عبدالمنعم محمود السيد مليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30090   قيدت فى   2013-06-04 

برقم ايداع    3350 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-03

200 - محمد سمير ابراهيم محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32512   قيدت فى   2014-01-30 

برقم ايداع    543 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-29

201 - وائل رزق احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35302   قيدت فى   13-10-2014 برقم ايداع    

5543 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

202 - مصطفى محمود زكى عبدالرازق هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38178   قيدت فى   

12-04-2015 برقم ايداع    2906 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-11

203 - عصام محمد طنطاوى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38967   قيدت فى   28-05-2015 برقم 

ايداع    4342 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

204 - هيثم محمد محمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39917   قيدت فى   13-08-2015 برقم ايداع    

6082 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12

205 - احمد عبدالمحسن محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39934   قيدت فى   16-08-2015 برقم 

ايداع    6108 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

206 - احمد ابراهيم عبدالعزيز امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46941   قيدت فى   08-12-2016 برقم 

ايداع    10140 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

207 - محمد محمود اسماعيل امام اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49173   قيدت فى   2017-04-26 

برقم ايداع    3830 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

208 - بيشوى سمير حنا شحاته عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49235   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    3958 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

209 - محمد محمد صلح محمد رفقان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4590   قيدت فى   02-05-2010 برقم 

ايداع    2120 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

210 - السيد يحى محمد عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11042   قيدت فى   01-06-2009 برقم ايداع    

2517 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

211 - اسماعيل محمد محمد محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18971   قيدت فى   2011-02-10 

برقم ايداع    581 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

212 - احمد فوزى محمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23228   قيدت فى   03-01-2012 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

213 - مصطفى اسماعيل سليمان ابو رية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24159   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    1306 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

Page 97 of 104 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

214 - وفاء محمود حسنى محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24341   قيدت فى   27-03-2012 برقم 

ايداع    1563 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

215 - محب احمد احمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24945   قيدت فى   11-05-2012 برقم ايداع    

2415 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

216 - حكم ابراهيم حسن ابراهيم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37322   قيدت فى   26-02-2015 برقم 

ايداع    1451 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

217 - صالحه الصباحى ابوالمعاطى عايش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37341   قيدت فى   2015-03-01 

برقم ايداع    1486 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

218 - محمود رافت عبدالرازق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37450   قيدت فى   05-03-2015 برقم 

ايداع    1675 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

219 - وائل السيد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39390   قيدت فى   24-06-2015 برقم ايداع    

5096 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

220 - حماده محمد احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42051   قيدت فى   10-01-2016 برقم ايداع    

196 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

221 - سميره حنا بشرى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43381   قيدت فى   29-03-2016 برقم ايداع    

2801 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

222 - رامى عبدالوهاب محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44340   قيدت فى   30-05-2016 برقم 

ايداع    4796 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

223 - يوسف ابو جمعه محمد جمعه رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44766   قيدت فى   2016-07-12 

برقم ايداع    5698 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

224 - نبيله عبدالمؤمن عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45777   قيدت فى   21-09-2016 برقم 

ايداع    7698 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

225 - مؤسسة السعدنى للطارات والبطاريات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47078   قيدت فى   

19-12-2016 برقم ايداع    10429 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-18

226 - ابراهيم محمد رضا عبدالسميع ابوعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48716   قيدت فى   

26-03-2017 برقم ايداع    2858 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-25

227 - هاله فؤاد عباس يسن بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48998   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    3464 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

228 - اشرف محمد عبدالمقصود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13736   قيدت فى   2009-12-30 

برقم ايداع    6014 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29

229 - سعيد فتحى محمد العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14731   قيدت فى   15-03-2010 برقم ايداع    

1256 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

230 - سحر محمد ربيع عبدالخالق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24941   قيدت فى   2012-05-13 

برقم ايداع    2410 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

231 - حسن محمد حسن مصيلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25119   قيدت فى   27-05-2012 برقم 

ايداع    2652 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

232 - اسماعيل سيد محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26667   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    4866 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-26

233 - محمود صابر محمد ابراهيم الشايب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47762   قيدت فى   2017-01-30 

برقم ايداع    918 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

234 - على السيد محمد عفيفى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49637   قيدت فى   31-05-2017 برقم 

ايداع    4861 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30
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235 - محمود على على محمد جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49768   قيدت فى   2017-06-11 

برقم ايداع    5143 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

236 - يسرى محمد السيد محمد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4   قيدت فى   03-04-2007 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

237 - مايكل عدلي يوسف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1027   قيدت فى   17-06-2007 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

238 - احمد سمير محمود عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3084   قيدت فى   07-05-2014 برقم 

ايداع    2681 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-06

239 - احمد سمير محمود عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3084   قيدت فى   22-11-2015 برقم 

ايداع    8583 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

240 - على صبحى ابراهيم المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23225   قيدت فى   04-01-2012 برقم 

ايداع    54 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

241 - عفيفى عبدالخالق عفيفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23472   قيدت فى   23-01-2012 برقم 

ايداع    392 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

242 - اشرف عبدالنبى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25375   قيدت فى   14-06-2012 برقم 

ايداع    3013 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

243 - محمد عيد حسن عيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28078   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    184 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-08

244 - امل عبدالرحمن محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35031   قيدت فى   14-09-2014 برقم 

ايداع    5035 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-13

245 - صفوت عازر عبدالملك عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38885   قيدت فى   21-05-2015 برقم 

ايداع    4212 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

246 - احمد محمود رجب عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40448   قيدت فى   16-09-2015 برقم 

ايداع    7005 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

247 - عبدالغنى بيومى احمد خليل عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46157   قيدت فى   2016-10-17 

برقم ايداع    8462 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

248 - عبدالناصر قاسم محمد سيد الزيبق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48077   قيدت فى   2017-02-19 

برقم ايداع    1544 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

249 - شوقى محمد يونس على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48115   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

48115 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

250 - حمدى مجدى بيومى عبدالفتاح هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48743   قيدت فى   2017-03-27 

برقم ايداع    2912 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

251 - محمد خالد سعيد نبراوي نبراوي بوليه والده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49443   قيدت فى   

17-05-2017 برقم ايداع    4412 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-16

252 - طارق محمد عبدالباقى حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49720   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    5051 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

253 - فتحى محمد محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49744   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

5106 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

254 - طه اشرف طه محمد ابوحمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49856   قيدت فى   19-06-2017 برقم 

ايداع    5531 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

255 - احمد احمد حسن جمعه الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   722   قيدت فى   27-05-2007 برقم 

ايداع    768 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

256 - عبد القادر ابراهيم سعيد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7363   قيدت فى   14-08-2008 برقم 

ايداع    4204 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-13
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257 - كامل ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21620   قيدت فى   22-08-2011 برقم 

ايداع    4075 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-08-21

258 - محمد ابراهيم عبدالفتاح المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24755   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    2141 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

259 - تعديل السم التجاري الى:- مكتب السيد محمد دسوقي أحمد لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

24955   قيدت فى   14-05-2012 برقم ايداع    2126 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-13

260 - مصطفى صالح عواد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25109   قيدت فى   27-05-2012 برقم 

ايداع    2639 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

261 - مصطفى سيد مصطفى المفتحجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25309   قيدت فى   2012-06-11 

برقم ايداع    2928 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

262 - فاطمة سيد حسن امام شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27881   قيدت فى   24-12-2012 برقم 

ايداع    6653 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-24

263 - احمد عواد حسنى ابراهيم حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28256   قيدت فى   2014-12-01 

برقم ايداع    6817 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

264 - جوده شعيب قاسم شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32451   قيدت فى   27-01-2014 برقم ايداع    

9539 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

265 - اسلم نادى سعد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34007   قيدت فى   04-06-2014 برقم ايداع    

3223 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-03

266 - رضا حسن حسين سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35550   قيدت فى   29-10-2014 برقم ايداع    

5961 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

267 - مها رمضان النادي علي جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39019   قيدت فى   31-05-2015 برقم 

ايداع    4439 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

268 - منصور غريب طه منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39103   قيدت فى   04-06-2015 برقم 

ايداع    4580 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

269 - ايهاب صابر رمضان عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40559   قيدت فى   29-09-2015 برقم 

ايداع    7204 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-28

270 - اميره حامد محمد حسن شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40871   قيدت فى   21-10-2015 برقم 

ايداع    7727 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

271 - ابراهيم محمد حسن عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42859   قيدت فى   2016-02-28 

برقم ايداع    1745 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

272 - عبدالمنعم خيرى عبدالمنعم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44620   قيدت فى   23-06-2016 برقم 

ايداع    5396 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

273 - اسامه رضوان محمد على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46186   قيدت فى   2016-10-18 

برقم ايداع    8529 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

274 - هانى ميخائيل يوسف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46355   قيدت فى   30-10-2016 برقم 

ايداع    8889 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

275 - اسامه محروس طه نور الدين السطيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47253   قيدت فى   

28-12-2016 برقم ايداع    10788 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-27

276 - هناء مصطفى محمدى عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49136   قيدت فى   23-04-2017 برقم 

ايداع    3744 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

277 - احمد فؤاد احمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49467   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

4466 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17
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278 - رضا عبدالفتاح اسماعيل محمد العبادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49534   قيدت فى   

23-05-2017 برقم ايداع    4623 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

279 - ابراهيم سيد سيد منصور الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343   قيدت فى   29-04-2007 برقم 

ايداع    353 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

280 - ايمن عدلى توفيق لبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1820   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

1940 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-12

281 - ابراهيم سليمان ابراهيم سنجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14698   قيدت فى   11-03-2010 برقم 

ايداع    1217 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

282 - ايمن عبدالمنعم ابوالوفا سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14801   قيدت فى   18-03-2010 برقم 

ايداع    1345 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17

283 - شريفة محمد مصلح شافعى ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23055   قيدت فى   2011-12-20 

برقم ايداع    6047 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

284 - سعيد عبداللطيف على عبداللطيف يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23771   قيدت فى   

15-02-2012 برقم ايداع    771 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-14

285 - ماجدة عبداللة حسن التجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24870   قيدت فى   08-05-2012 برقم 

ايداع    2313 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

286 - بشرى عبده محمود عسكوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34790   قيدت فى   26-08-2014 برقم 

ايداع    4613 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

287 - ابراهيم حسن محمد هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38355   قيدت فى   22-04-2015 برقم 

ايداع    3228 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

288 - محمد حسنى سليمان سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39278   قيدت فى   16-06-2015 برقم ايداع    

4900 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

289 - محمد عيد عبدالنبى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41009   قيدت فى   01-11-2015 برقم ايداع    

7974 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

290 - بقالة شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44046   قيدت فى   12-05-2016 برقم ايداع    

4177 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

291 - نجلء صبحى عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44240   قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    

4577 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

292 - هدى الشحات زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44579   قيدت فى   20-06-2016 برقم ايداع    

5288 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

293 - لبنى عبدالخالق رضوان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48177   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    1757 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

294 - رمضان خليل سيد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48844   قيدت فى   03-04-2017 برقم 

ايداع    3141 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

295 - ابراهيم حسن محمد احمد سليمان شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49225   قيدت فى   

02-05-2017 برقم ايداع    3938 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-01

296 - يوسف محمد محمد الصيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49562   قيدت فى   25-05-2017 برقم 

ايداع    4701 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

297 - على جمعه محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   544   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

570 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

298 - احمد معتمد محمد عبدالخالق عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3570   قيدت فى   2007-12-26 

برقم ايداع    3846 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-25
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299 - بدويه عبدالعظيم امام الشطانوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11266   قيدت فى   18-06-2009 برقم 

ايداع    2797 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

300 - شريف سعد طة غندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18472   قيدت فى   26-12-2010 برقم ايداع    

6445 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

301 - عزة عبدالحليم ابراهيم عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20067   قيدت فى   11-05-2011 برقم 

ايداع    2031 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

302 - حسين جوده محمد علم ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23438   قيدت فى   2012-01-22 

برقم ايداع    340 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

303 - محمد بخيت احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25141   قيدت فى   28-05-2012 برقم 

ايداع    2679 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

304 - شادى حسن عبدالعليم عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25247   قيدت فى   04-06-2012 برقم 

ايداع    2833 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

305 - خالد عبدالقوى محمود متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25387   قيدت فى   18-06-2012 برقم 

ايداع    3082 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

306 - تامرمتولى كامل متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31221   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

2181 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

307 - محمد ربيع رفاعى الحاج حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31796   قيدت فى   10-01-2016 برقم 

ايداع    157 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

308 - محمد السيد حسان رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47308   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

309 - ماجد محمد ايمن ابراهيم السيد عاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48882   قيدت فى   

05-04-2017 برقم ايداع    3223 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-04

310 - ماجده محمود محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49567   قيدت فى   25-05-2017 برقم ايداع    

4710 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

311 - اسماعيل صلح سليمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49793   قيدت فى   13-06-2017 برقم 

ايداع    5186 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12
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تجديد شركات

1 - حسين فتحى عبدالفتاح العكل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49505  قيدت فى  22-05-2017 برقم 

ايداع   4566 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

2 - حميده حسن عبدالحميد علي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   47825  قيدت فى  02-02-2017 برقم 

ايداع   1034 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  

12:00:00ص

3 - مدحت محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   546  قيدت فى  13-05-2007 برقم ايداع   572 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00ص

4 - تعديل السم التجارى الى  طايل وشريكته للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   24117  قيدت فى  

13-03-2012 برقم ايداع   1257 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

5 - شركه عبدالرحمن سالم زغلول عبدالرازق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   48744  قيدت فى  

27-03-2017 برقم ايداع   2913 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

6 - تعديل السم التجارى للشركة الى شركة حسانين جروب لتجارة الطارات والبطاريات   شركة سبق قيدها 

برقم :   47900  قيدت فى  07-02-2017 برقم ايداع   1188 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/02/2027  12:00:00ص

7 - ابراهيم ضيف وشركاه )الفاروق(   شركة سبق قيدها برقم :   20370  قيدت فى  31-05-2011 برقم ايداع   

2409 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2026  12:00:00ص

8 - سعيد عبدالحميد عبدالمحسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10023  قيدت فى  15-03-2009 برقم 

ايداع   1244 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2024  

12:00:00ص

9 - )ج( الشركة العربية لتصنيع القمشة والمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم :   10023  قيدت فى  

15-03-2009 برقم ايداع   1244 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2024  12:00:00ص

10 - محمد سعيد مصطفى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38719  قيدت فى  11-05-2015 برقم 

ايداع   3904 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2025  

12:00:00ص

11 - أحمد عوض راغب محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15995  قيدت فى  09-06-2010 برقم 

ايداع   3201 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2025  

12:00:00ص

12 - يونس عبدالعظيم وشريكه صالح عدلى   شركة سبق قيدها برقم :   38231  قيدت فى  2015-04-15 

برقم ايداع   3008 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2025  

12:00:00ص

13 - ايمان محمود عبدالمجيد احمد بيومى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   47553  قيدت فى  

16-01-2017 برقم ايداع   534 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2027  12:00:00ص

14 - كريم عبدالعزيز السيد عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48898  قيدت فى  2017-04-06 

برقم ايداع   3255 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  

12:00:00ص
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15 - كريم عبدالعزيز السيد عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48898  قيدت فى  2017-04-06 

برقم ايداع   3256 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  

12:00:00ص

16 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   48898  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   3256 وفى تاريخ  

24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

17 - ايمن احمد انور محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49547  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

4655 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

18 - هانى عربى محمود محمد حجازى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   47568  قيدت فى  

17-01-2017 برقم ايداع   561 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2027  12:00:00ص
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