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قيود أفراد

1 - بدر الدين محمد محمد احمد محيسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3717 ورقم قيد 17706    رئيسى آخر  عن تصنيع وتجهيز وتعبئه وتغليف اللحوم والدواجن المجمده, بجهة 

محافظة القليوبية الجبل الصفر -مسجد الجعفري-ملك//رضا احمد السيد

2 - بدر الدين محمد محمد احمد محيسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3721 ورقم قيد 17706    رئيسى آخر  عن تصنيع وتجهيز وتعبئه وتغليف اللحوم والدواجن المجمده, بجهة 

محافظة القليوبية تقسيم الزهور -الجبل الصفر -مسجد العفي -ملك//محمد محمود علي

3 - محمد فتحي ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3715 

ورقم قيد 48988    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 2ش مسجد الراضي ارض 

المحلوي  منشيه عبدالمنعم رياض-ملك// بكر عرابي يونس جادا

4 - فرح السيد ابراهيم ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3718 

ورقم قيد 48989    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 16ش محمود عيسي- عزبة مراد- 

بهتيم- ملك// محمود احمد محمد

5 - كريم ممدوح حسين محمد الشلف تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3739 ورقم قيد 48990    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القليوبية 3ش الخليل 

ابراهيم- عزبة انور شعبان- بهتيم- ملك// ممدوح حسين محمد

6 - حسن حسين ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3740 

ورقم قيد 48991    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(, 

بجهة محافظة القليوبية 18ش خلف الجمعيه قهوه شرف-ملك// ندهي يوسف دميان

7 - صموئيل جرجس رزق جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3743 ورقم قيد 48992    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية 7ش رمضان الحوفي -عزبه 

المدرسه -قبل الدائري مسطرد -ملك// سمير محمد حسن

8 - فرج صبحي فرج ابوالعل الجلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3744 ورقم قيد 48993    محل رئيسى  عن  تأجير معدات ونقل مخلفات دون تدويرها, بجهة محافظة القليوبية 

بلقس- ملك// محمد محمد سعيد

9 - هاني محمود عبدالقادر علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3751 

ورقم قيد 48995    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه وتسمين, بجهة محافظة القليوبية شلقان -ملك//محسب 

شحات محسب

10 - محمد السيد سعد ابوالفتوح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3753 

ورقم قيد 48996    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية 14ش فتحي عبد الحكيم الكومي 

-الكبلت -ملك//محمود رمضان

11 - ايناس جمال مصطفي مخلوف الغنام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 3761 ورقم قيد 48997    محل رئيسى  عن بيع وصيانه اجهزه المحمول, بجهة محافظة القليوبية 81ش 

صوفان من ش عمرو بن العاص -المزرعه سابقا -بهتيم-ملك//محمد السيد محمد

12 - ابانوب يعقوب امري عزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3763 

ورقم قيد 48998    محل رئيسى  عن ورشة تطريز فيماعدا الكمبيوتر, بجهة محافظة القليوبية ش خليل بحبح 

رقم22 - ابوالمنجا- ملك// يعقوب امري عزيز

13 - قمر محمد عبد العاطي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3764 ورقم قيد 48999    محل رئيسى  عن صالون تجميل, بجهة محافظة القليوبية 5ش محمد شوقي الرفاعي 

من ش الشعراوي -ارض الزجاج والبللور -ملك//ممدوح فتحي اسماعيل
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14 - هاجر جمال حامد حسين الزيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3768 ورقم قيد 49000    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية 4ش عبدالحميد الخولي- عزبة بدران- ملك// محمد جمال حامد

15 - سعيد موسي جرجس موسي بشاي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3775 ورقم قيد 49001    محل رئيسى  عن دعايه واعلن )فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه 2021/137(, بجهة محافظة القليوبية 

45ش ابو الفضل -مدينه السعاده -ملك///موسي جرجس موسي

16 - محمد خميس محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3777 

ورقم قيد 49002    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة القليوبية 3ش مهني السواق- بهتيم- 

ملك// جمالت عطا ابوزيد

17 - محمود حماد السيد محمود خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3782 ورقم قيد 49003    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزمتها (, 

بجهة محافظة القليوبية مجمع مامون -قلما-ملك//بدر كامل عفيفي

18 - محمد نصر حسن نصر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3789 ورقم قيد 49004    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )فيماعدا الرحلت السياحيه بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 53ش محمود 

نصر- ارض عبدالكريم نصر- بهتيم- ملك// نصر حسن نصر

19 - اسامه جمال السيد احمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3834 ورقم قيد 46945    رئيسى آخر  عن تجاره ملبس واحذيه, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي ش 

بهتيم اسكو العمومي امام نجده شرطه بهتيم-ملك// عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز

20 - عبدا عبدالسلم مصيلحي عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 3795 ورقم قيد 49005    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس- 

عزبة سويلم- ملك// عبدالسلم مصيلحي عبدالحليم

21 - نصار جمال بخيت عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3812 ورقم قيد 49006    محل رئيسى  عن تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية القلج -ش المحبه -حوض 

كامل الشرقي -ملك//جمال بخيت

22 - خالد محمود محمد فهمي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3820 

ورقم قيد 49007    محل رئيسى  عن مصنع نفخ بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط -عزبه علي افندي -

ملك//مصطفي ممدوح

23 - يونس سعيد يونس محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3825 

ورقم قيد 49008    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال ) فيما عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي (, بجهة محافظة القليوبية 42 ش رجب 

موافي الوحده الجديده بهتيم - ملك /سعيد يونس محمد

24 - وليد جمال عبدالعزيز عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3828 ورقم قيد 49009    محل رئيسى  عن حظيره مواشي تسمين, بجهة محافظة القليوبية زاويه النجار-ملك// 

عبدالقوي عواد محمد

25 - خلف فريد ناشد سمعان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3831 

ورقم قيد 49010    محل رئيسى  عن مصنع احذيه خفيفه, بجهة محافظة القليوبية ش اولد سلمه عزبه رشوان 

- بهتيم - ملك/ ابراهيم يوسف سام
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26 - خالد ابراهيم سيد احمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3832 ورقم قيد 49011    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزه )فيماعدا الطباعه والملبس العسكريه 

ومستلزماتها(, بجهة محافظة القليوبية الخصوص- ش مكه المكرمه- ملك// كمال احمد محمد

27 - عبدا محمد صديق مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3840 ورقم قيد 40043    رئيسى آخر  عن اداره المطاعم والفنادق وجميع انشطه المقاولت العامه, بجهة 

محافظة القليوبية ش غبر سعد ش ترعه الشابوري-ملك// عبدالرحمن محمد سيد

28 - نعيمه احمد عبدا اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3838 

ورقم قيد 49012    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه ومفروشات, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الرحمن 

مدينه عمر بن الخطاب-ملك// احمد عبدالستار فرحات

29 - جرجس شحاته فهمي موسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3842 ورقم قيد 49013    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)فيما عدا تصنيع الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة القليوبية 13ش فريد شوقي مدينه الصبر بهتيم-ملك// خلف عبدالرحمن عثمان

30 - مؤسسة ابورحاب للستثمار العقاري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 3844 ورقم قيد 49014    محل رئيسى  عن استثمار عقاري, بجهة محافظة القليوبية الخصوص- حوض 

السعيد- ملك// هاشم ابورحاب همام

31 - سوبر ماركت الغزالي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3849 ورقم 

قيد 49015    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية ش منتصر ناصيه ش القاهره عزبه رستم-

ملك// وفاء عبدالحميد علي

32 - منير علي محمد برانق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3853 ورقم 

قيد 49016    محل رئيسى  عن مكتبه)فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا طريق 

المزلقان-ملك// مي منير علي محمد برانق

33 - هاني زغلول شنوده مكاري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3854 ورقم قيد 49017    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه)فيما عدا تصنيع الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة القليوبية 10ش الفيشاوي عزبه رستم-ملك//اسامه زغلول شنوده

34 - ولء عبدالمنعم عبدالحميد السيد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 3857 ورقم قيد 49018    محل رئيسى  عن مكتبه)فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة القليوبية 1

ش 3عزبه العرب بهتيم-ملك// نبيل اسماعيل علي اسماعيل

35 - ماجده عبدالجواد سليمان ابوحشيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3861 ورقم قيد 49019    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس)فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

القليوبية 7ش عمر بن الخطاب شبرا البلد-ملك// سلوي محمد سعيد

36 - وليد سعيد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3862 ورقم 

قيد 49020    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القليوبية محل 6 عماره8 ش 15مايو- مساكن الخزف 

والصيني- ملك// السيد العربي عبدالعزيز

37 - احمد منصور محمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3874 

ورقم قيد 49021    محل رئيسى  عن مصنع الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزمتها (, بجهة 

محافظة القليوبية 3 ش عرض 8 متر ارض الزجاج والبللور - بهتيم - ملك / عبد الوهاب محمد عفيفي

38 - محمد حمدي عبدالحسيب محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3878 ورقم قيد 49022    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية كفر الحارث -ش مسجد ليله 

القدر-ملك//حمدي عبد الحسيب
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39 - اسلم عاطف عبدالفتاح عمران تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3888 ورقم قيد 49023    محل رئيسى  عن مكتب دورات تدريبيه )فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 2022/45(, بجهة محافظة القليوبية 7ش سالم مكاوي من ش 

15مايو -ناصيه هاميس -ملك//وليد نصر نصر

40 - خالد منير مترى سور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3909 ورقم 

قيد 24145    رئيسى آخر  عن محل بيع ملبس جاهزه)فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة القليوبية 1ش 

عمر بن عبدالعزيز من عمرو بن العاص مزرعه البط-بهتيم-ملك// باسم منيرمتري سور

41 - احمد حسين عطوه علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3907 

ورقم قيد 49024    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة القليوبية 1ش اولد عطوه من ش 

عمرو بن العاص- مزرعة البط- بهتيم- ملك// حسين عطوه علي

42 - سيد احمد عبدالفتاح سيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3910 ورقم قيد 49025    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيماعدا توريد العمال والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية ش احمد فكري- حوض القاضي- باسوس- ملك// حسني عبدالشافي

43 - وسام محمود زغلول محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3914 

ورقم قيد 49027    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال, بجهة محافظة القليوبية ش خالد بن الوليد خلف مدرسه 

الثانويه التجاريه بهتيم-ملك// رضا السيد علي حجازي

44 - هاني شعبان انور امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3919 

ورقم قيد 49028    محل رئيسى  عن تجارة خامات بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس- عزبة رستم- 

ملك// محمد غريب محمد

45 - احمد سامي مدبولي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3921 

ورقم قيد 49029    محل رئيسى  عن توزيع ادويه, بجهة محافظة القليوبية 47ش مهد السلم من ش مبارك ام 

بيومي-ملك// احمد لطفي محمود

46 - مايكل ابراهيم الن توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3924 

ورقم قيد 49030    محل رئيسى  عن مصنع ملبس داخليه)فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة القليوبية 

1ش عمر بن الخطاب مدينه المل-ملك// بهاء الدين السيد عبداللطيف

47 - محمد جابر سيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3929 

ورقم قيد 49031    محل رئيسى  عن ورشة اصلح كراسي, بجهة محافظة القليوبية ش حمدي الجزار- زاوية 

النجار- ملك// جملت عبدا صالح

48 - رأفت محمد ابراهيم محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3931 ورقم قيد 49032    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 1ش عارف من 

ش الجامع- عزبة عثمان- ملك// محمد ابراهيم محمد

49 - محمود صفوت عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3938 ورقم قيد 49034    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية شارع طلعت موسي من 

شارع7 عزبه العرب-ملك// عادل محمد موسي احمد

50 - جيهان عبدالحميد محمد شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3939 ورقم قيد 49035    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش 10 مدينه 6  

اكتوبر الجديده -بهتيم -ملك//احمد علي احمد

51 - وائل عوض محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3940 

ورقم قيد 49036    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبه سويلم باسوس-

ملك// عبدا احمد مشرق
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52 - جابر فاروق فؤاد فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3941 

ورقم قيد 49037    محل رئيسى  عن مصنع نسيج اقمشه وستائر, بجهة محافظة القليوبية شارع جمال عبدالناصر 

المدينه الخضراء-ملك// ورثه فاروق فؤاد فراج )ابراهيم وحنان ومحمد وجابر(

53 - احمد عبدالرحمن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3943 ورقم قيد 49038    محل رئيسى  عن معرض بيع مفروشات, بجهة محافظة القليوبية شارع15 مايو 

الرئيسي اسفل دار اسماعيل سلم لليتام-ملك// اسماعيل عوض ا سلم

54 - مرجان لخرطوم البلستيك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3945 

ورقم قيد 49039    محل رئيسى  عن تصنيع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس خلف جامع محمد 

صالح-ملك//عبدا سيد ابوالعنين

55 - احمد ماهر ابراهيم حمدي قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3947 ورقم قيد 49040    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر 

خلف مدرسه ابن سينا-ملك// وائل كسبان عمر

56 - ايمان فايق حشمت قمصان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3949 

ورقم قيد 49041    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية الخصوص-علي بن ابي طالب ناصيه محمود 

محروس -ملك//بشاي شوقي

57 - صفوت عاطف نصحى امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3951 ورقم قيد 49042    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية 15ش ابناء الشرقيه 

- منشية عبدالمنعم رياض

58 - محمد عبدالحميد مهدي عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3952 ورقم قيد 49043    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد وتركيب الزجاج, بجهة محافظة القليوبية عزبه 

الجمال ابو المنجا القناطر - ملك / مصطفي عبد الحميد مهدي

59 - السيد شعبان عيدالسيد القطري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3955 ورقم قيد 49045    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالي, بجهة محافظة القليوبية ق 162 مركز 

خدمات الشباب 63 - ملك / السيد شعبان عيد السيد

60 - محمد خالد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3965 ورقم 

قيد 49047    محل رئيسى  عن مكتب خدمات انترنت )فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار 

الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه 

2021/173(, بجهة محافظة القليوبية 8ش الشعراوي -بهتيم -ملك//محمود صابر محمد

61 - 0. تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3999 ورقم قيد 48565    

رئيسى آخر  عن بيع الدوات والجهزه المنزليه والكهربائيه والموبيليات والنتيكات, بجهة محافظة القليوبية ق20

ب22006 المنطقه الصناعيه ب ج الشباب الدورالثاني-ملك//كامل أحمد محمد فريد

62 - عرفات احمد عبدالفتاح سيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3987 ورقم قيد 49048    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والدعايه والعلن(, بجهة محافظة القليوبية ش احمد فكري -حوض القاضي -باسوس/ملك// حسني عبد الشافي

63 - حبيب حلمي حبيب ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4008 

ورقم قيد 49049    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية عزبه ذكي مرسي ميت حلفا-ملك// 

زكريا حلمي حبيب ميخائيل

64 - سوبر ماركت لبني عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4012 ورقم قيد 49051    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده ناصيه 

الشجره-ملك// عبدالوهاب مصطفي عبدالوهاب
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65 - بسام فايز عازر سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4014 ورقم 

قيد 49052    محل رئيسى  عن ورشه تقطيع ليزر, بجهة محافظة القليوبية 23ش جامع ابوسعده الوحده العربيه-

ملك// تادرس فايز عازر سعيد

66 - نور وائل محمد خيري ذكي سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4015 ورقم قيد 49053    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )فيماعدا الطباعه والملبس العسكريه ومستلزماتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش السلم عند الدوران امام مسجد السلم- قليوب البلد- ملك// سمير محمود المصيلحي

67 - محمد اشرف ابوالمعاطي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4017 ورقم قيد 49054    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية ش المين- قليوب 

البلد- ملك// اشرف ابوالمعاطي محمد

68 - رباب حسين ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4035 

ورقم قيد 48277    رئيسى آخر  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(, 

بجهة محافظة القليوبية 59ش ترعه الشابوري من ترعه السماعيليه عزبه احمد سليم-ملك// طارق حسين ابراهيم 

خليل

69 - ابانوب ثروت ناجي سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4021 

ورقم قيد 49055    محل رئيسى  عن مصنع ملبس داخليه, بجهة محافظة القليوبية 109ش6 عزبة الجبلوي- 

ارض الدكتور- ملك// كمال حسين حسين

70 - بهاء عادل ناجي انيس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4022 ورقم 

قيد 49056    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش بولس الموان- حوض كامل- القلج- 

ملك// عادل بطرس غطاس

71 - علي حسن احمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4025 

ورقم قيد 49057    محل رئيسى  عن تجاره الخرده ومخلفات المصانع)دون تدويرها(, بجهة محافظة القليوبية 

عرب العيايده -بجوار الوحده المحليه -ملك//سعود سالم عبدالعال

72 - مجدي عوض جاب ا انسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4026 ورقم قيد 49058    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 11ش كمال خليفه من ش 

علي عبدالمجيد -ملك//نجاح ناجي صالح

73 - عادل علي سالم ابوالنور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4027 

ورقم قيد 49059    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية عرب ابو دياب -كوم اشفين 

-ملك//شفاء علي سالم

74 - اسامه عباس عثمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4028 

ورقم قيد 49060    محل رئيسى  عن معلف لتربية المواشي, بجهة محافظة القليوبية عنبر1 بالقطعه 8510 

خط4 شمال جمعية احمد عرابي- ملك// احمد كمال عطيه

75 - احمد عابد محمد الجزيري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4038 

ورقم قيد 49061    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر تقسيم الجمعيه-ملك// 

سعد احمد محمدين

76 - محمود محمد مكاوي احمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4041 ورقم قيد 49062    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية بجوار كنسيه السيده العذراء-

ملك// عماد عبدالجواد عبدالحميد

77 - ابراهيم احمد ربيع ابراهيم رضوان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4046 ورقم قيد 49063    محل رئيسى  عن تجارة اللبان, بجهة محافظة القليوبية 4ش البلستيك- منشية 

الحريه- ملك// ورثة عربي حسن ابراهيم )عنهم حسن عربي حسن(
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78 - عبدالحميد محمود احمد محفوظ علي الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-18 

برقم ايداع 4054 ورقم قيد 49064    محل رئيسى  عن مصنع تخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 

ابوالغيط- عزبة عبدالباقي- ملك// سيد عبدالحميد احمد

79 - مسعد عنتر علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4077 

ورقم قيد 23020    رئيسى آخر  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية طنان - بجوار مسجد التوحيد-ملك//

حسن فراج حسن

80 - مروه زينهم توفيق حافظ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4069 

ورقم قيد 49065    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(, 

بجهة محافظة القليوبية 5ش السادات -شبرا البلد -ملك//السيد البدوي عبد المنعم

81 - حسن عبدالحميد كامل توفيق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 4073 ورقم قيد 49066    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية بجوار مسجد المعز قلما-ملك// محمد عبدالحميد كامل توفيق

82 - احمد كرم احمد البكل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4075 ورقم 

قيد 49067    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة القليوبية 92ش6 ارض الدكتور- ملك// 

كرم احمد خليل

83 - وائل زين العابدين سعد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4080 ورقم قيد 49069    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع باسوس عزبه 

رستم- وقف شوكينار هانم-ملك// ماجده ابراهيم عبدالعال ابراهيم

84 - ام هاشم انور ابراهيم ابوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4081 ورقم قيد 49070    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير)فيما عدا المجموعه19 والفقره36 من المجموعه6 

طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك للهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات(, بجهة محافظة القليوبية 4

ابراج الخير طريق القناطر الخيريه الفرنواني-ملك// المرسي محمد اسماعيل شحاته

85 - عبدا قاسم عبدا معبد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4085 ورقم قيد 49071    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية سرياقوس-عزبه صبري-ملك// قاسم عبدا سعيد حجاج

86 - عمرو احمد حسن غيطه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4089 

ورقم قيد 49072    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره الحديد والصاج وجميع المعادن والتوريدات العموميه )فيما 

عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(, بجهة محافظة القليوبية 32ش مراد ميخائيل من ش المحطه -

قليوب المحطه -ملك//مسعد ات سيد احمد

87 - جورج بشري سعد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4100 

ورقم قيد 49073    محل رئيسى  عن تصوير فوتوغرافي, بجهة محافظة القليوبية 16شارع القفاص من شارع 

النص ابراهيم بك-ملك// اسحاق كرمي زاخر شحاته

88 - سامي فرنسيس رمزي عبدالنور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4106 ورقم قيد 49074    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه)فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

القليوبية 2ش البوسته بهتيم-ملك// عبدربه محمد حسن

89 - ابراهيم عبده مصطفي علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4111 

ورقم قيد 49075    محل رئيسى  عن تجارة علفه بالجمله, بجهة محافظة القليوبية ش ترعة ابوالفضل- بيجام- 

ملك// عبده مصطفي علي
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90 - هانم مهدي محمد ابراهيم عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 4112 ورقم قيد 49076    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية الخرس من ش الكافيتريا -ملك// 

اشرف سالم محمد

91 - محمد اشرف ابراهيم مرعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4132 

ورقم قيد 49080    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية 26ش10 ارض الدكتور- ملك// طه 

عبدالعزيز طه

92 - خليفه كامل الدين كامل خليفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4136 ورقم قيد 49081    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع طرح ومكملت الحجاب, بجهة محافظة القليوبية 26

ش الشهيد سعيد سالم-بيجام -ملك//فضيله عبد القادر

93 - شعبان سيد حسين عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4137 

ورقم قيد 49082    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية ش جامع القصاصي- ميت حلفا- 

ملك// سيد حسين عبدالحليم

94 - محمد صلح الدين محمد محمود الشقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 4144 ورقم قيد 49083    محل رئيسى  عن توزيع المواد الغذائيه والتصدير )في حدود اللوائح والقوانين 

اللزمه(, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الفتح- قليوب البلد- ملك// عزه محمد محمد

95 - محمد وائل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4146 

ورقم قيد 49084    محل رئيسى  عن صيانه المعدات الثقيله الهيدورليك و توريد ما يلزم النشاط, بجهة محافظة 

القليوبية 6 ش  محمد سلمه -ميت حلفا -ملك//وائل محمد احمد

96 - محمد عبدالمنعم ابراهيم حشاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4147 ورقم قيد 49085    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه في مجال المنتجات الورقيه والكرتونيه 

والبلستيك والثاث والجهزه الطبيه ومايلزم الفنادق والقري السياحيه )فيماعدا الطباعه والكمبيوتر ومجالته(, 

بجهة محافظة القليوبية ش مراد ميخائيل من ش محمد عيد- قليوب المحطه- ملك// مسعدات سيد احمد

97 - جابر عنبر جابر عنبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4150 ورقم 

قيد 49086    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا- ملك// رمضان عبدالرحمن 

عبدالرازق

98 - سمر صبور محمد سجلي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4152 ورقم قيد 49087    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والدعايه والعلن( و اعمال الطرق, بجهة محافظة القليوبية الخصوص-محطه الشجره -بجوار مصنع الثلج -ملك//

احمد صبور محمد

99 - المرسى خيرى ابوزيد ابوعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4153 ورقم قيد 49088    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القليوبية ش السلم - ارض عبدالفتاح 

بشير - طريق بيجام شبرا الخيمة - ملك / محمد عادل عبدالفتاح بشير

100 - غطاس ناجي رياض سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4158 ورقم قيد 49089    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمي, بجهة محافظة القليوبية 37ش ناصر- مدينة 

التعاون- ملك// اسامه لحظي حنانيا

101 - حسام اشرف قطب احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4171 ورقم قيد 12325    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية بلقس- ملك// اشرف 

قطب احمد
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102 - مصطفي احمد جبالي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4168 

ورقم قيد 49090    محل رئيسى  عن اداره وتاجير ساحات انتظار, بجهة محافظة القليوبية 3ش النصر عزبه 

القطاوي - ملك / محمد نصرمجاهد

103 - ممدوح جمال صالح عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4172 ورقم قيد 49091    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية شارع غبر سعد من 

شارع نادي البلستيك مدينه المنوفيه-ملك// محمد سالم حسن عبدالحميد

104 - احمد كمال الدين احمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4184 ورقم قيد 49093    محل رئيسى  عن بيع وتجميع مراوح غسالت عاديه, بجهة محافظة القليوبية ش 

العجمي عرب العيايده-ملك//ايمان عبدالفتاح عبدالموجود عبدالحميد

105 - ياسمين علء محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4185 ورقم قيد 49094    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزه )فيماعدا الطباعه والملبس العسكريه 

ومستلزماتها(, بجهة محافظة القليوبية حارة مكه من ش الشربيني ناصية كنتاكي- منشية الحريه- ملك// حاتم احمد 

محمد

106 - مينا مجدي خله واصف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4188 

ورقم قيد 49095    محل رئيسى  عن ورشه تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية القلج -ش الخلفاء الراشدين -

ملك//مجدي خله واصف

107 - خالد نبيل ابراهيم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4192 ورقم قيد 49096    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القليوبية 1شارع الحاج 

سعيد عزبه المرجوشي بهتيم-ملك// محمد حسين محمد كامل

108 - محمد خالد محمد علي عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4193 ورقم قيد 49097    محل رئيسى  عن مكتب توريد معدات زراعيه, بجهة محافظة القليوبية 1ش مدبولي-

ملك//محمد عز الدين مدبولي احمد

109 - سعيد طلبه عبد المجيد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4197 ورقم قيد 49099    محل رئيسى  عن مصنع مخبوزات ومنتجات البان, بجهة محافظة القليوبية ش حرم 

الدائري عزبه النحاس بهتيم - بملك // كريم عبد الحميد طلبه

110 - عزوز محمد محمد احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4198 ورقم قيد 49100    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية جسر النيل ابوالغيط-ملك// 

احمد محمد محمد احمد

111 - محمد محمد الزغبي عبدالمنعم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 4199 ورقم قيد 49101    محل رئيسى  عن مصنع تشغيل معادن, بجهة محافظة القليوبية باسوس عزبه 

رستم حوض الوقف11-ملك// ولء محمد نصار معوض

112 - ابراهيم محمود سيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4201 ورقم قيد 49103    محل رئيسى  عن تصنيع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش ابراهيم الدهيبي الوحدة 

العربيه - بملك // جمال سلمه محمد سيد

113 - انتصار يحي حسين سالم عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4202 ورقم قيد 49104    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه وعلفه وحبوب, بجهة محافظة القليوبية ش ذكي 

معوض ميت نما-ملك// محمد دردير محمد يوسف

114 - عمر سعد عبد التواب ابو سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4238 ورقم قيد 2595    رئيسى آخر  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة القليوبية طنان بجوار المسجد 

التوحيد-ملك//حسن فراج عبدالرحمن ابوهاني
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115 - محمد سعيد محمود سيد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4214 ورقم قيد 49105    محل رئيسى  عن مصنع تجهيز اقمشه, بجهة محافظة القليوبية 13 حسن عزوز مدينه 

التعاون - بملك // فتحيه مصطفي احمد عبد المجيد

116 - حسن محمد عبدالراضي عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4215 ورقم قيد 49106    محل رئيسى  عن محمصات ومقلة لب, بجهة محافظة القليوبية ش15مايو ناصية ش 

محمد الحنوني بجوار دوار جحا- مدينة فتح- ملك// عمرو فتحي عبده

117 - احمد رفعت عبد الحميد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4218 ورقم قيد 49107    محل رئيسى  عن بقاله ) سوبر ماركت (, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه - بملك // 

محمود محمد محمد عثمان

118 - محمد ابراهيم منتصر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4223 ورقم قيد 49108    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزمتها (, 

بجهة محافظة القليوبية 11ش محمد عشوش قنالتكس -ابن الحكم -ملك//سيد مجدي نسيم

119 - جادالكريم ماهر ابو الخير حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4228 ورقم قيد 49109    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية الخصوص -ش هارون 

الرشيد -ملك//ماهر ابو الخير حنا

120 - السيد صلح الدين حافظ ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4229 ورقم قيد 49110    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزمتها (, 

بجهة محافظة القليوبية ش بهتيم العمومي -بهتيم -ميدان بهتيم -ملك//سيد مشرف محمد

121 - وائل احمد عباس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4231 

ورقم قيد 49112    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية عزبة مأمون- قلما- ملك// 

عماد احمد عباس

122 - هاني شحات عبد ل قلته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4235 

ورقم قيد 49113    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الخصوص -ش المدينه المنوره -

ملك///خلف فايز ابراهيم

123 - محمد حاتم محمد حلمي متبولي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4236 ورقم قيد 49114    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بقاله (, بجهة محافظة القليوبية 29 ش الجلء 

بيجام - بيملك // علي سيد علي

124 - محمد مسعد احمد امام تاجر فرد  رأس ماله 23,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4241 

ورقم قيد 49115    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال)دون الرحلت السياحيه وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ارض المهندسين-

ملك// محمد احمد عبدالرحيم السيد

125 - محمد فؤاد زكي علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4247 

ورقم قيد 49117    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع)بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 21ش طريق مصر اسكندريه- شبراالبلد- ملك// اسامه 

يوسف احمد

126 - محمد عبدالمنعم عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4252 ورقم قيد 49118    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع للكاوتشوك, بجهة محافظة القليوبية 37ش الشيخ 

كمال- بيجام- ملك// امال حسن سلطان
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127 - حسين خالد سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4256 

ورقم قيد 49119    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القليوبية ش علي جعفر -ميت نما -ملك//ايمن 

عبد العزيز

128 - احمد محمد خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4257 

ورقم قيد 49120    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية قرية الصلح- ميت حلفا- 

ملك// رضا عوض علي

129 - شريف بيومي سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4260 

ورقم قيد 49121    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن و الكمبيوتر 

(, بجهة محافظة القليوبية ق 14 بلوك 16024 الحي الخامس - بملك // هشام عبده محمد محمد الزناتي

130 - شريف محمد حسن سيد رويحل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4311 ورقم قيد 28952    رئيسى آخر  عن ورشه تصنيع حديد الكريتال, بجهة محافظة القليوبية 87ش سيدي 

وهيب قليوب البلد-ملك// عمرو محمد حسن رويحل

131 - ابراهيم عويس محمود عويس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4271 ورقم قيد 49122    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه 

والعلن والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية الخصوص 14ش حسن عبيدو من ش مقابر المسلمين-ملك// سهير 

فوزي بهيج

132 - محمد سعيد حافظ عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4286 ورقم قيد 49123    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك جميع مقاسات, بجهة محافظة القليوبية 

ابوالغيط ش ورشه البلط الحي الجديد-ملك//محمد سعيد حافظ عبدالحميد

133 - مصطفى عبدالناصر عبدالحليم راشد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 4293 ورقم قيد 49124    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية 5ب ش15مايو- ابراج المدينه المنوره- ملك// محمد سيد محمد

134 - جمال راضي جرس غالي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4295 

ورقم قيد 49125    محل رئيسى  عن مصنع احذيه خفيفه, بجهة محافظة القليوبية ش محمد عطيه من شارع 

الجامع عزبه احمد سليم - ملك / صالح راوي جرس - ناديه راوي جرس

135 - عبدا عادل فرج الجزار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4298 ورقم قيد 49127    محل رئيسى  عن ورشه نجاره وتشغيل اخشاب وتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة 

القليوبية طنان-ملك// عزيزه عبدالسميع ابراهيم

136 - محمود رشدي سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4299 

ورقم قيد 49128    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة القليوبية امام مسجد السلم سندبيس - ملك /

مصطفي عبد المنعم

137 - محمد محمد علي علي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4303 ورقم قيد 49129    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط- الجميزه- الشيمي- ملك// ابراهيم محمد علي

138 - خالد عبدالهادي عبدا المهلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4305 ورقم قيد 49130    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)دون الرحلت السياحيه وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 4ش شمس الدين 

من ترعه الشابوري بجوار مسجد الحرمين مدينه عمر بن الخطاب-ملك// مصطفي جمعه جمعه
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139 - محمد عادل احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4309 

ورقم قيد 49131    محل رئيسى  عن تجاره القمشه والمنسوجات بالتجزئه, بجهة محافظة القليوبية ش الخين 

سنديون - ملك / عبد ا عادل

140 - سولونا للتدريب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4317 ورقم قيد 

49132    محل رئيسى  عن تدريب لتنميه المهارات ) فيما عدا خدمات النترنت والمن والحراسه وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه ( ) بموافقه امنيه رقم 178لسنه 2021(, بجهة محافظة القليوبية 5 ز ش عبد الحميد 

الجندي الحي الول محليه 8 - ملك/ ممدوح فهمي عبد الباسط

141 - محمود احمد علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4321 

ورقم قيد 49133    محل رئيسى  عن مكتب توريد بلتات خشب, بجهة محافظة القليوبية عزبه عزيز عزت قليوب 

البلد-ملك// عبدالمعز محفوظ محمد ابوحمود

142 - مني حسن طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4326 ورقم 

قيد 49134    محل رئيسى  عن بقاله ) سوبر ماركت (, بجهة محافظة القليوبية برج مجد من شارع السيد البدوي 

ترعه النحاس المرجوشي - ملك /علي احمد عطيه

143 - محمد عاطف ابواليزيد عبدالمجيد الميهي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 4327 ورقم قيد 49135    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيماعدا توريد العماله والدعايه 

والعلن والكمبيوتر( ومستلزمات طرق, بجهة محافظة القليوبية حوض التيل- القلج- ملك// خيري عبدالمنعم 

المرسي

144 - محمد ابراهيم عمر متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4328 

ورقم قيد 49136    محل رئيسى  عن ورشه اصلح كاوتش سيارات, بجهة محافظة القليوبية 3 ش الترعه 

البيجاميه مدينه السعاده - ملك / احمد ابراهيم عمر

145 - جورج ميلد جورج تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4329 ورقم قيد 49137    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس)فيما عدا تصنيع الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة القليوبية 19ش محمد سعد مدينه السلم-ملك// شحاته ميخائيل جورج

146 - وليد مشرقي نعيم مشرقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4330 

ورقم قيد 49138    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش وابور الطحين-ملك// 

مشرقي نعيم مشرقي

147 - أحمد مجدي مصطفي فرحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4369 ورقم قيد 44522    رئيسى آخر  عن تجاره الخامات البلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش الموزه -عزبه 

رستم -باسوس -ملك//هديه عبد المنعم سيد

148 - محمود احمد فوزي معروف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4334 ورقم قيد 49140    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه 

والعلن(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالقطعه 7 بلوك -19050-الحي الرابع -ملك//مديحه برئ عبد الحميد

149 - جرجس ماهر تقي فانا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4337 

ورقم قيد 49141    محل رئيسى  عن ورشه للتنجيد والنجاره, بجهة محافظة القليوبية 16ش المطبعه من ش 

مسجد الحسن النواره الخصوص-ملك// يوسف عبدالمجيد محمد

150 - ماهر ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4338 ورقم قيد 49142    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه وباله )فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزمتها 

(, بجهة محافظة القليوبية 9ش المهدي من ش كريستال عصفور -عزبه عثمان -ملك///ابراهيم عبد العظيم ابراهيم
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151 - حسين صالح حسين صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4339 

ورقم قيد 49143    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر( 

واداره باركيهات, بجهة محافظة القليوبية 60ش15 مايو المنشيه الجديده-ملك// صالح حسين صالح احمد

152 - ماهر علي النبوي عبدالراضي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4340 ورقم قيد 49144    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه 

والعلن(, بجهة محافظة القليوبية برج نور الدين امام مستشفي -قليوب المحطه -ملك//محمود نصر عبد الجواد

153 - احمد مصطفي محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4346 ورقم قيد 49145    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتاجير معدات, بجهة محافظة القليوبية 41ش الهرم 

من ش جمال عبدالناصر منطي-ملك// ياسر الطوخي امام السيد

154 - جرجس فوزي برسوم بشير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4350 ورقم قيد 49146    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الخصوص -ش المام 

الشافعي من ش الزرايب ملك//محسن فوزي برسوم

155 - عمار محمود قناوى سالم تاجر فرد  رأس ماله 19,500.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4358 

ورقم قيد 49147    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد مستلزمات كهربائية للمصانع, بجهة محافظة القليوبية محل1 

ق13ب 20044 المنطقة الصناعية - ملك / حسن مطاوع حسين محمود

156 - مصطفي محمد احمد محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4359 ورقم قيد 49148    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية ش محمد عبده من ش اسكو بهتيم-ملك//محمد احمد محمد امين

157 - سلمه خلف مهني عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4360 

ورقم قيد 49149    محل رئيسى  عن توريدات خردوات, بجهة محافظة القليوبية 16ش السيد محمد- بيجام- 

ملك// خلف مهنى عطيه

158 - سيد حسن سيد حسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4366 

ورقم قيد 49150    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)دون الرحلت السياحيه وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش الجيش قليوب 

المحطه-ملك// هويده محمد احمد ابراهيم

159 - صليب سمير لبيب نخله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4373 

ورقم قيد 49151    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش 

الترعه التوفقيه-ملك// محمد يوسف علي

160 - سيد عبدالصمد السيد طوخي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4374 ورقم قيد 49152    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة القليوبية 7ش6 من ش الجامع- عزبة 

مظهر ابوشعير- ملك// عبدالصمد السيد طوخي

161 - وليد امين محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4375 

ورقم قيد 49153    محل رئيسى  عن بيع قصاقيص القماش, بجهة محافظة القليوبية 74 ش ارض الفراعنه -

بهتيم-ملك//اشرف رجب علي

162 - هشام محمد ابراهيم طبال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4378 

ورقم قيد 49154    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيماعدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(, 

بجهة محافظة القليوبية 38ش الثوره- مدينة التعاون- ملك// خالد صلح تغيان

163 - محمد علء الدين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4382 ورقم قيد 49156    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) قيما عدا توريد العماله و  الدعايه 

والعلن والكمبيوتر (, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده البحريه - بملك // احمد عمر حسانين
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164 - محمود الفولي احمد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4383 

ورقم قيد 49157    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية الخصوص-حوض المير -ش 

الرحمه -ملك//جمالت محمود ابو سته

165 - عامر علي مسعد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4385 

ورقم قيد 49158    محل رئيسى  عن تجاره مراتب ومستلزماتها, بجهة محافظة القليوبية 1ش الحرمين من ش 

الشعراوي -مدينه 6اكتوبر الجديده -بهتيم-ملك//وليد عبده حميده

166 - محمد عبدالحكيم سيد حجاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4386 ورقم قيد 49159    محل رئيسى  عن بلي ستيشن)فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم180لسنه2021(, بجهة محافظة القليوبية 15ش ترعه الشابوري مدينه عمر 

بن الخطاب-ملك// عادل السيد السيد

167 - محمد عبدالمنصف سيد عبداله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4392 ورقم قيد 49160    محل رئيسى  عن كابينه دهان سيارات, بجهة محافظة القليوبية 37ش الوفاء منشيه 

عبدالمنعم رياض-ملك// ناديه عبدالمنصف سيد عبدا

168 - حسني عماد حسني عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4402 ورقم قيد 49161    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه ولعب اطفال, بجهة محافظة القليوبية 1ش 

الشعراوي مدينه الوحده الجديده بهتيم-ملك// جمال عيد قاسم حسين

169 - صيدلية بيتر جمال راغب ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 4404 ورقم قيد 49162    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية 3ش محمد مصيلحي من ش 

حلمي عبد الرازق- ام بيومي- ملك// فرج تاوضروس شفيق

170 - عصام محمد اسماعيل حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4406 ورقم قيد 49163    محل رئيسى  عن كبابجى, بجهة محافظة القليوبية باسوس - ملك / عبدا دسوقى 

محمود عاشور

171 - احمد عبدالجابر عبدالحميد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4409 ورقم قيد 49164    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع وسائل النقل الخفيف, بجهة محافظة القليوبية 

الخصوص زهران من ترعه الزنانيرى - ملك / عبدالجابر عبدالحميد سليمان

172 - مينا فرج ا حنا فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4420 

ورقم قيد 49165    محل رئيسى  عن صناعه الملبس والمنسوجات الجاهزه, بجهة محافظة القليوبية العزبه 

البيضاء بجوار مدرسه الورمان-ملك// خالد السمان فرج

173 - رضا عبدا يوسف عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4421 

ورقم قيد 49166    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس -حوض الخرس -

ملك//مصطفي عبد العظيم

174 - جابر عبدا عبدالغفار متولي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4422 ورقم قيد 49167    محل رئيسى  عن مصنع تجهيز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية سندبيس بجوار 

شركه باندا-ملك// ابراهيم السيد ابراهيم السيد

175 - محمود الكر محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4429 

ورقم قيد 49168    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية 1سنتر المرجوشى - بهتيم - 

ملك / محمد محمد حفنى احمد
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176 - محمد طارق صبحي محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4434 ورقم قيد 49170    محل رئيسى  عن بلي ستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه  بموافق امنيه رقم 201 لسنه 2022, بجهة محافظة القليوبية 2 ش صالح فوده من ش السادات 

مدينه فتح - ملك / فتحي صالح فوده

177 - عادل حسن فرحات النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4439 ورقم قيد 49171    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة القليوبية 88ش 15مايو-ملك// يحيي سالم عواد صالح

178 - عمرو عصام مصطفي ابراهيم جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 4442 ورقم قيد 49172    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية ش الجبابه 

الصلح الزراعي ميت حلفا - ملك / محمد صبحي محمد عبد المجيد

179 - يسرا اسماعيل عزمى عبد الجليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4502 ورقم قيد 11090    رئيسى آخر  عن ورشة تصنيع كاوتشوك, بجهة محافظة القليوبية القلج- حوض 

التيل حرم الدائري- ملك// محمد سعيد عبدا

180 - بثينه ابراهيم محمود نويشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4451 ورقم قيد 49173    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية طريق الوحده الزراعيه قليوب البلد-

ملك// أشرف حمدان عبده صويره

181 - ناصر عبدالغفار محمد سيد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4463 ورقم قيد 49174    محل رئيسى  عن معرض لبيع وشراء السيارات, بجهة محافظة القليوبية 

سرياقوس-امام الكوبري -ملك//علي منصور بيومي

182 - محمود اشرف محمود مصلحي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4466 ورقم قيد 49175    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)دون الرحلت السياحيه وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 4ش الجنزوري 

عزبه رستم-ملك// حنان محمود محمود عطيه

183 - احمد السيد عيد شلبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4468 

ورقم قيد 49176    محل رئيسى  عن مكتب توريد خامات بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 5ش عزوز 

الشرقاويه البحريه -ملك//السيد عيد شلبي

184 - مصطفى محمد عبد الحكيم علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4469 ورقم قيد 49177    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية 3ح الوهيدي من ش 

الشعب -عزبه عثمان -ملك//مباركه محمد عبد الفتاح

185 - احمد محمود ايوب عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4474 ورقم قيد 49178    محل رئيسى  عن تجاره البان, بجهة محافظة القليوبية بهاده-ملك// أصيله محمد 

عبدالقادر الشافعي

186 - محمود عوض ا محمود موسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4476 ورقم قيد 49179    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ومفروشات )فيما عدا الملبس العسكريه 

ومستلزمتها (, بجهة محافظة القليوبية 4ش بهتيم العمومي -بهتيم -ملك//احمد عبد الباسط

187 - نزيه ماهر كامل اسعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4479 

ورقم قيد 49180    محل رئيسى  عن مقاولت تشطيبات, بجهة محافظة القليوبية 2ش الحاج فكري -مدينه فتح -

ملك//ميخائيل كمال واصف

188 - محمد ابراهيم السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4480 ورقم قيد 49181    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب جديده, بجهة محافظة القليوبية 2ش الترعه بجوار 

الكنيسه قليوب المحطه-ملك// شريف عبدالمنعم علي حسن نصار
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189 - خالد رجائي سيد ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4486 

ورقم قيد 49182    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتفريغ بضائع, بجهة محافظة القليوبية 5ش 5 شبرا البلد- 

ملك// فتحي حافظ يوسف

190 - جهاد ماجد يوسف حبوب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4487 

ورقم قيد 49183    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالمنعم باسوس-ملك// عادل 

شوقي عبدالمنعم

191 - السيد محمد عبد النبي شادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4497 ورقم قيد 49185    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات معماريه, بجهة محافظة القليوبية 18 ش 

حسن طرفه ابراهيم بك - بملك // علي اسماعيل محمد سلمه

192 - اشرف يوسف العجيبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4507 

ورقم قيد 49187    محل رئيسى  عن تصنيع الشرائط النسيجيه ومستلزمات الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس 

العسكريه ومستلزماتها  (, بجهة محافظة القليوبية 6 ش ترعه ابو المنجا الشرقاويه البحريه - بملك // عفاف شفيقه 

ميخائيل
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فروع الفراد

1 - احمد رمضان محمود خليفه  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   3823 ورقم قيد   2696  محل فرعى  عن 

استيراد وتصدير حاصلت زراعيه  بجهة محافظة القليوبية طريق مصر اسكندريه الزراعي -بجوار المكاوي -قلما -

ملك//وفاء محمد

2 - جوزيف رزق ا متري يوسف  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   3864 ورقم قيد   47971  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس جاهزه )فيماعدا الطباعه والملبس العسكريه ومستلزماتها(  بجهة محافظة القليوبية ش محمد 

عبدالمجيد من ش احمد عرابي-ملك// شنوده علشه

3 - احمد سعيد حسين عبدالوهاب عيسي  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   3886 ورقم قيد   40963  محل 

فرعى  عن نقل عمال )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (  بجهة 

محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان// قلما-ملك// شرف زينهم سليمان عبدربه عبيد

4 - ميكل نبيل عزيز فهيم  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   3959 ورقم قيد   24150  محل فرعى  عن 

تعبئة كبسولت العشاب الطبية دون مجالت الدوية  بجهة محافظة القليوبية دور ارضي واول كائن في العقار رقم 

26ش الورشه ش ترعه الشابوري بهتيم-ملك//كريمه فتحي صادق بباوي وبيتر نبيل عزيز فهيم وكرستين نبيل عزيز 

فهيم وميكل نبيل عزيز فهيم

5 - محمد عبده محمود الليثي  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   4124 ورقم قيد   47437  محل فرعى  عن 

سوبر ماركت ) بقاله(  بجهة محافظة القليوبية سرياقوس -ش العمومي -بجوار الموقف -ملك//عبدا يوسف

6 - ايمن عادل بخيت عيسي  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   4225 ورقم قيد   47834  محل فرعى  عن 

مصنع ملبس )فيماعدا الطباعه والملبس العسكريه ومستلزماتها(  بجهة محافظة القليوبية 10ش احمد حسين من ش 

الترعه البولقيه- منطي- ملك// محمد محمود يسري

7 - ماجد شفيق بشرى اندراوس  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   4325 ورقم قيد   13652  محل فرعى  

عن تجارة خامات الحلويات وتوريدات عامه في مجال)خامات ومستلزمات الحلويات والعلف(  بجهة محافظة 

القليوبية ش الزلل عزبه ناصر مسطرد -ملك//عبدالعليم فرج ابراهيم

8 - جرجس شحاته فهمي موسي  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   4277 ورقم قيد   49013  محل فرعى  

عن مصنع ملبس جاهزه)فيما عدا تصنيع الملبس العسكريه(  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان// 15ش 

فريد شوقي مدينه الصبر بهتيم-ملك//صباح اشرف احمد

9 - محمد عبدالمطلب السعيد محمود  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4389 ورقم قيد   20570  محل 

فرعى  عن مصنع نسيج  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان//11حوض العمده المنطقه الصناعيه مسطرد 

خلف شركه سيمو-ملك// عبدالمطلب السعيد محمود شعيب

10 - سيد عبد ا سيد عبد ا محمد  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4398 ورقم قيد   25291  محل 

فرعى  عن مكتب توريد وتوزيع مواد غذائيه وتعبئة مواد غذائية  بجهة محافظة القليوبية ش سيد علي بجوار مسجد 

الرحمن تقسيم غنيم-ملك// محمد سيد حسن محمد يوسف

11 - اسلم محيي الدين محمد ابراهيم حميد  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   4506 ورقم قيد   44411  

محل فرعى  عن مصنع حلويات  بجهة محافظة القليوبية ش عزبة ذكي مرسي- ميت حلفا- ملك// حسام الدين 

عبدالقادر احمد

12 - ابانوب وحيد ابراهيم صليب ابراهيم  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   4489 ورقم قيد   49184  محل 

فرعى  عن تجاره احذيه  بجهة محافظة الشرقية ق 65 و ق 66 منطقه بى 3

13 - ابانوب وحيد ابراهيم صليب ابراهيم  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   4489 ورقم قيد   49184  محل 

فرعى  عن تجاره احذيه  بجهة محافظة القليوبية 4 ش الثوره الوحده العربيه
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قيود الشركات

1 - سعيد السيد البسطويسي وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

3745 ورقم قيد  48994    مركز عام  عن الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه  بجهة محافظة 

القليوبية الوحده بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم4شارع ابو ذر الغفاري-النقطه القديمه-ابوزعبل

2 - مايكل عادل وشريكته شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    3911 

ورقم قيد  49026    مركز عام  عن صيانه واصلح المصاعد ومعدات الفنادق والمطاعم والتوريدات العموميه 

)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(  بجهة محافظة القليوبية 32ش الشهيد سعيد سالم متفرع 

من ش احمد عرابي

3 - محمد عاطف محمد ابراهيم راشد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    3936 ورقم قيد  49033    مركز عام  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والدعايه والعلن(  بجهة محافظة القليوبية 2ش مساكن الشركات

4 - فاتن عبدالفتاح محمد يوسف وشركائها شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    3954 ورقم قيد  49044    مركز عام  عن ادارة وتشغيل وانشاء المدارس الخاصه فيماعدا 

المن والحراسة والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة  - ) موافقة امنيه رقم 136 لسنة 2021 (  

بجهة محافظة القليوبية شارع ترعه الشابورى من الشارع الجديد - بهتيم

5 - شركه منه ا  محمد ومني محمد شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

4010 ورقم قيد  49050    مركز عام  عن التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه 

والعلن(وتجاره مستلزمات ومستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات وتصنيع لدي الغير  بجهة محافظة 

القليوبية جمعيه عرابي -خط 4شمال -قطعه 920

6 - هاني صابر محمد توفيق وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    4078 ورقم قيد  49068    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة القليوبية 2ش عاطف 

محمد من احمد عرابي- منطي- ام بيومي

7 - محمد صالح جمعه وشريكته شركة  رأس مالها 45,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

4125 ورقم قيد  49077    مركز عام  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه 

والعلن(واعمال المقاولت المتكامله  بجهة محافظة القليوبية 16ش فؤاد امام ارض الجنينه -بيجام -ملك//رضا 

ابراهيم محمد

8 - احمد طلعت محمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

4181 ورقم قيد  49092    مركز عام  عن طباعه المنسوجات)فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص الزمه 2021/93  بجهة 

محافظة القليوبية 7ش اولد عماره -تقاطع شارع وحيد -طريق بيجام -

9 - محمد حسن وشريكه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    4200 

ورقم قيد  49102    مركز عام  عن تصنيع المواد الغذائيه والتبريد والتجميد والتخزين الجاف للمواد الغذائيه  

بجهة محافظة القليوبية المنطقه الصناعيه أ قطعه 2-بلوك 13018

10 - العوني جروب للتدريب وتنميه المهارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    4245 ورقم قيد  49116    مركز عام  عن تدريب وتنميه المهارات للغات الجنبيه المتنوعه 

والحاسب اللي )فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه 

2021/194(  بجهة محافظة القليوبية الحي الخامس -بلوك 16080 قطعه 23 شقه رقم 1 -الدور الثاني

11 - مدارس الرضوان الخاصه فاطمه مصطفى عطيه وشريكها شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    4297 ورقم قيد  49126    مركز عام  عن انشاء المدارس الخاصه بمصروفات 

فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 167 لسنة 2021  

بجهة محافظة القليوبية الخصوص

12 - عبدالعزيز عبدا وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

4332 ورقم قيد  49139    مركز عام  عن تسمين وتجارة المواشي  بجهة محافظة القليوبية كائن بالعقار 

رقم9 بشارع الشيخ فارس
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13 - صالح عزالدين شحاته وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    4381 ورقم قيد  49155    مركز عام  عن تصنيع وتشكيل وتقطيع المعادن والتوريدات )فيماعدا 

توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(  بجهة محافظة القليوبية ش العوادم بجانب كوبري قليوب

14 - محمد السيد ابوسريع وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

4498 ورقم قيد  49186    مركز عام  عن مصنع ملبس جاهزه وتوريد الملبس الجاهزه)فيما عدا الملبس 

العسكريه(  بجهة محافظة القليوبية 20ش ياسين جبر

فروع الشركات

1 - ريمـون إيليـا زكـى وشـركاه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    4056 ورقم قيد   12507   فرعى  

عن تصنيع الستيكرات والكسسوارات البلستيكيه وخامات البلستيك والسطمبات فيما عدا الكمبيوتر والطباعه  

بجهة محافظة القليوبية شارع حسن الليثي عزبه سليم ضمن القطعه رقم47بحوض الشريف رقم14-دائره قسم 

شبرا الخيمه ثان

2 - نسرين حسين اسماعيل عبدربه وشركاها   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4130 ورقم قيد   

49079   فرعى  عن توريد مولد عازلة  بجهة محافظة الجيزة 43 شارع جامعه الدول _العجوزة

3 - نسرين حسين اسماعيل عبدربه وشركاها   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4130 ورقم قيد   

49079   فرعى  عن توريد مولد عازلة  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1 الوسطي المنطقه الصناعيه بابو 

زعبل ارض جمعيه النصر الخانكه

4 - انترشيونال فوم لتوريد المواد العازله   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4130 ورقم قيد   49079   

فرعى  عن توريد مولد عازلة  بجهة محافظة الجيزة 43 شارع جامعه الدول _العجوزة

5 - انترشيونال فوم لتوريد المواد العازله   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    4130 ورقم قيد   49079   

فرعى  عن توريد مولد عازلة  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1 الوسطي المنطقه الصناعيه بابو زعبل ارض 

جمعيه النصر الخانكه
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 محو - شطب

1 - تامر المرسى عبدالغنى المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   2890 قيد فى 31-05-2010 برقم ايداع  983 

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

2 - ايمن حسن محمود موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18542 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع  6040 

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

3 - رامى انيس فواد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23060 قيد فى 06-12-2016 برقم ايداع  6680 

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

4 - رشاد محمد احمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11157 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع  3240 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

5 - محمد احمد محمد محمود بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27730 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع  

7378 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

6 - اسلم ماهر ذكريا سيد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   46732 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

7380 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

7 - مجدى منصور عبدالصمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1367 قيد فى 11-08-2009 برقم ايداع  

1133 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

8 - وداد كمال حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17335 قيد فى 15-09-2015 برقم ايداع  4297 وفى 

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

9 - عاطف محمد عبد العزيز عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22793 قيد فى 15-11-2016 برقم ايداع  

6267 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

10 - جرجس رسمى فهمى كيرلس  تاجر فرد سبق قيده برقم   33223 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  

8711 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

11 - فيفيان يوسف فهمى اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34669 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع  1449 

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

12 - ايهاب عازر جابر جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   38948 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع  9423 

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

13 - امنيه نبيل مهدي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43670 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع  8675 

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

14 - السيد محمود السيد محمد طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   27206 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع  

6363 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

15 - علء الدين السيد حافظ نوير  تاجر فرد سبق قيده برقم   37115 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع  

5905 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

16 - صيدليه د ملك دانيال حكيم اسكاروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   37492 قيد فى 22-08-2019 برقم 

ايداع  6672 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

17 - مؤمن للحدايد والبويات  تاجر فرد سبق قيده برقم   41438 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع  3399 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

18 - احمد ابراهيم لشين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28498 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع  411 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

19 - ايمان مصطفى حسن مصطفى الدسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12872 قيد فى 16-07-2014 برقم 

ايداع  2297 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

20 - محمد احمد رمضان عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   34177 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  584 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

21 - سيد فريد عبدالحميد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35664 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع  

3239 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا
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22 - احمد حلمى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39428 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع  10350 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

23 - احمد محمد حامد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39672 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع  10796 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

24 - كرلس نبيل منير مصلوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   41159 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع  2706 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

25 - عبدالرحمن خالد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   42118 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع  

4914 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

26 - وجيه محمد ابراهيم عراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17307 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع  4258 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

27 - سليمان محمد صابر سليمان عرفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   35575 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع  

3071 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

28 - ابتسام حمدي عبد العزيز عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   44686 قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع  

2221 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

29 - ايمن قرنى سيد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   34506 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  1144 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

30 - احمد السيد محمد احمد الكفراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34822 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  

1726 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

31 - باسم لطفى شاكر بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   42846 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  6630 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

32 - السيد محمد السباعى غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27322 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع  6590 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لنقل المقر

33 - احمد فؤاد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27536 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع  6997 

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

34 - احمد عبدالجواد عبدالناصف عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29188 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  

1605 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

35 - على احمد على على  تاجر فرد سبق قيده برقم   36436 قيد فى 02-06-2019 برقم ايداع  4595 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

36 - مياده محي الدين سليم سليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   38460 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

8496 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

37 - ناني فريد المام حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   40808 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع  2014 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

38 - جمال حسن ابراهيم قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8327 قيد فى 20-11-2012 برقم ايداع  2913 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

39 - عطيه هانى عطيه الزرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18196 قيد فى 24-11-2015 برقم ايداع  

5522 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

40 - عمرو عبده عامر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   35257 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع  2493 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

41 - فاطمه براوى محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   3692 قيد فى 25-10-2010 برقم ايداع  1942 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

42 - كريمة كامل محمد محمد المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7610 قيد فى 27-08-2012 برقم ايداع  

2006 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

43 - الطبلوى محمد سالم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10905 قيد فى 24-11-2013 برقم ايداع  2895 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا
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44 - سامى احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16752 قيد فى 26-07-2015 برقم ايداع  3451 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

45 - محسن عبد الوهاب سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24469 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع  

1826 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

46 - ياسر حسين ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   28174 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع  8163 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد )للوفاه(

47 - سيد مصطفي درويش مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   45229 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع  

3577 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

48 - ساميه ابراهيم محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8444 قيد فى 04-12-2012 برقم ايداع  3060 

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

49 - وليد محمود احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   21269 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع  3935 

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

50 - وائل محمود احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   21270 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع  3936 

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

51 - سميه احمد حنفي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   34310 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع  803 

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

52 - محمد فؤاد فرج حسن فرج خفاجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   45704 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

4840 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

53 - محمد على حسين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   7521 قيد فى 06-07-2012 برقم ايداع  1886 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

54 - يحى سامى يحى محمد شداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20335 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع  

2459 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

55 - احمد عرابى على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   29264 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع  1737 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

56 - المير للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   30530 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع  4050 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

57 - على محمد متولى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   32226 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع  

7033 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

58 - اعتماد مصطفى عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36670 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع  

5049 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

59 - محمود لطفي فتحي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42656 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  6200 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

60 - احمد محمد ابراهيم موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   45009 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع  3034 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

61 - بسمه محمد ولى الدين عبدالواحد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12042 قيد فى 09-04-2014 برقم 

ايداع  1126 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

62 - عمرو باهى حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26194 قيد فى 01-08-2017 برقم ايداع  

4544 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

63 - مينا عماد شفيق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   30092 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع  3260 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

64 - حسن صبرى محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32106 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع  6832 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

65 - اشرف توفيق يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   37009 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع  5702 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا
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66 - فتحيه سيد علي سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   37403 قيد فى 15-08-2019 برقم ايداع  6446 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

67 - محمد عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   44828 قيد فى 01-04-2021 برقم 

ايداع  2576 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

68 - سيد عبد المؤمن سيد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45011 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع  

3036 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

69 - اميره فتحي عزت مصطفي ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   45415 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  

4088 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

70 - بلل بدر حافظ حمدون  تاجر فرد سبق قيده برقم   19854 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  1706 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

71 - محمد فؤاد محمد عيد ابو سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33635 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع  

9427 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

72 - بيشوى لمعى لطفى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   34843 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع  1760 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

73 - هاله صبحى محمود زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35278 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع  2528 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

74 - محمد فتحي علي حسن قراقيشي  تاجر فرد سبق قيده برقم   43864 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع  

9206 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

75 - احلم حلمى محمد محمد صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   10476 قيد فى 22-09-2013 برقم ايداع  

2334 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

76 - نبيل فؤاد ميخائيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   10544 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع  

2421 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

77 - سها فتحي فؤاد شلبي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30443 قيد فى 29-05-2018 برقم ايداع  3903 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا

78 - ناصر عبدالمجيد السيد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   47062 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

8174 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - ريمون شهدى مترى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   18848 قيد فى 12-01-2016 برقم ايداع   200 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - سميره سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   35284 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع   2540 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

3 - وائل حمدى فوزى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   44777 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع   2442 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - كيرلس حليم باديرسرجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   26038 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع   4238 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

5 - وائل احمد محمود يوسف سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26541 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع   

5213 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

6 - محمود سيد محمدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   39317 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع   10109 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

7 - روماني جرجس حبيب مقروفه تاجر فرد سبق قيده برقم   46718 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع   

7336 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - احمد زكريا حسن حسين حمودة تاجر فرد سبق قيده برقم   24836 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع   

2421 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - ابراهيم السيد احمد حسن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   41075 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع   

2496 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - خالد احمد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   15579 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع   1707 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - هبه محمود خليل سيد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم   16915 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع   

3687 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - شيماء راعى رفاعى فرج الغزولى تاجر فرد سبق قيده برقم   974 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   

3602 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - هانى حسن سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   10252 قيد فى 05-08-2013 برقم ايداع   2050 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - محمد صياد امام تاجر فرد سبق قيده برقم   12142 قيد فى 23-05-2014 برقم ايداع   1271 فى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

15 - محمد على عبد الرحيم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   13804 قيد فى 09-11-2014 برقم ايداع   

3593 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

16 - مكاوي سيد مكاوي حسانين حموده تاجر فرد سبق قيده برقم   45837 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع   

5194 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - محمد وحيد عبدالهادي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   46464 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع   

6769 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

18 - خلود خالد احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   47935 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع   10481 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

19 - محمد نصر حسن نصر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   49004 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

3789 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - محمد عباس احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16131 قيد فى 21-05-2015 برقم ايداع   2521 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

21 - حسين محرم حسين محمد جابين تاجر فرد سبق قيده برقم   24109 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع   

1229 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - امال جرجس نبيه فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   26409 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع   4958 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

23 - ياسر على عبدالفتاح على مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   32172 قيد فى 04-10-2018 برقم ايداع   

6938 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

24 - ابراهيم صدقي عبدالله حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   44635 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع   

2080 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - امير عجبان يوسف تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم   48729 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   

2695 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - غادة حسين شحاتة محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   8383 قيد فى 26-11-2012 برقم ايداع   2983 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - ابراهيم موريس يسى بشير تاجر فرد سبق قيده برقم   37130 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع   5934 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - احمد عبدالرحيم حفني عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   46816 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع   

7570 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

29 - محمد حمدي عبدالحسيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   49022 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع   

3878 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - احمد عبدالغنى السيد السيد عروج تاجر فرد سبق قيده برقم   28347 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع   

148 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

31 - احمد محمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   31188 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع   5277 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

32 - وائل فضيل حسين امام تاجر فرد سبق قيده برقم   40004 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع   370 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - شاكر مروزق شكرا شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   47358 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع   

8907 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - مصطفي حمدان السيد عدلي تاجر فرد سبق قيده برقم   47648 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

9659 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - مسعد عنتر علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23020 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع   6611 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - شيماء احمد السيد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   33487 قيد فى 11-12-2018 برقم ايداع   

9155 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

37 - وائل جاد بحيرى تناغو تاجر فرد سبق قيده برقم   34830 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع   1737 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - محمد سلمة عبد التواب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1498 قيد فى 09-09-2009 برقم ايداع   

1277 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - مصنع فالح للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم   34727 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع   

1539 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

40 - نبيل ناجح عزمي بولس تاجر فرد سبق قيده برقم   30523 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع   4038 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - عبدالخالق محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   37653 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع   6950 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

42 - محمد صلح احمد نادى تاجر فرد سبق قيده برقم   49098 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   4194 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

43 - اشرف محمد عبدالقادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15208 قيد فى 12-03-2015 برقم ايداع   

1161 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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44 - على عزوز محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   648 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع   296 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - سيد على خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم   2443 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع   468 فى تاريخ  

26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - ماجد شفيق بشرى اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم   13652 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع   

3374 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

47 - وجدى متى متى بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم   27568 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع   7050 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

48 - وفاء عبدالفتاح الحنفي المصري تاجر فرد سبق قيده برقم   41099 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع   

2554 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - محمد محسن مصطفي كامل عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   48496 قيد فى 01-03-2022 برقم 

ايداع   1912 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

50 - نادى هاشم نادى رايح تاجر فرد سبق قيده برقم   23561 قيد فى 16-01-2017 برقم ايداع   348 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - رضا محمد صالح بيان تاجر فرد سبق قيده برقم   31844 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع   6384 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

52 - الزعيم بسيوني ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   40202 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع   

777 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

53 - جورج سمير شرموخ زخاري تاجر فرد سبق قيده برقم   47214 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع   

8558 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - نبيل عبدالغفار عبدالقادر عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   47654 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

9673 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

55 - هاني محمد عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   48450 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع   

1724 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - سمر صبور محمد سجلي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم   49087 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   

4152 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

57 - عبد الفتاح السيد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   1492 قيد فى 07-09-2009 برقم ايداع   1271 

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

58 - جرجس صبري عزيز جورجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   12487 قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع   

1770 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - رشدى محمد عبدالسلم على لشين تاجر فرد سبق قيده برقم   23319 قيد فى 26-12-2016 برقم ايداع   

7080 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

60 - محمد سيد سيد علي صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   40278 قيد فى 29-01-2020 برقم ايداع   942 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

61 - عبد الرحمن شكرى فتحى قنديل حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   33783 قيد فى 26-12-2018 برقم 

ايداع   9681 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

62 - نشات بشير مهاود عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   34759 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع   

1593 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

63 - عبدالرحمن جمال مصطفي عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   37717 قيد فى 05-09-2019 برقم 

ايداع   7076 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

64 - محمد عادل عبد الرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   42872 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع   

6702 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

65 - عبد الرحمن صبرى نعمه ا قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   45077 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع   

3215 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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66 - محمد جمال راغب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   47975 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع   111 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000
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العناوين 

1 - بدر الدين محمد محمد احمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم    17706 قيد فى 21-10-2015 برقم ايداع    

4819 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الجبل الصفر -مسجد الجعفري-

ملك//رضا احمد السيد

2 - بدر الدين محمد محمد احمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم    17706 قيد فى 21-10-2015 برقم ايداع    

4819 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تقسيم الزهور -الجبل الصفر -

مسجد العفي -ملك//محمد محمود علي

3 - محمد نصر سعد ابراهيم حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم    43698 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    

8756 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي / هيام 

عبد الحليم جمعه

4 - محمود حسين عبدالسلم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    48135 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    

618 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان// 2ش 

عبدالعزيز من قناه السويس ميدان السماعيليه-ملك// محمد عبدالفتاح مصطفي

5 - عيد زكي جرجس هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم    48499 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    1929 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي//ناصر السيد 

عبدالخالق

6 - ميلد عزيز وقيم اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم    2982 قيد فى 14-06-2010 برقم ايداع    1091 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//14 عطفه  ابوحشيشه 

عزبه ابوالعل كساب-بهتيم-ملك// عاطف محمد شفيق محمد

7 - كيرلس حليم باديرسرجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    26038 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    

4238 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//2ش صبحي 

اسماعيل -مدينه المل -ملك//عثمان حسن عثمان

8 - جميل عزيز تدرى تغيان تاجر فرد سبق قيده برقم    36242 قيد فى 20-05-2019 برقم ايداع    4270 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// ش سور النادي 

بجوار بيتزا الحرمين بلوك3 مدخل1 الدور الول علوي-ملك//كريم محمود علي

9 - مصطفي حامد سرحان دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    40109 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع    574 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//18ش مصرف 

اسكندر -اول قليوب -ملك//حسن صلح الدين

10 - محمد علي مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    43358 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع    7884 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل النشاط// تصنيع جادون دراجه 

وكوادر دراجات ورفرف عجله دراجه وسبت دراجه

11 - محمد علي مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    43358 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع    7884 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان// 1ش البخاري ومسلم 

القلج البلد-ملك// هاني يحي محمد حسن زريق

12 - محمد على مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم    43358 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    7229 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان// 1ش البخاري ومسلم 

القلج البلد-ملك// هاني يحي محمد حسن زريق

13 - روماني جرجس حبيب مقروفه تاجر فرد سبق قيده برقم    46718 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

7336 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// 148ش 

الزهراء- منشية الحريه- ملك// عصام يوسف يوسف وعمرو يوسف يوسف

14 - روماني جرجس حبيب مقروفه تاجر فرد سبق قيده برقم    46718 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

7336 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع

15 - روماني جرجس حبيب مقروفه تاجر فرد سبق قيده برقم    46718 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

1605 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع

Page 29 of 59 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

16 - صفاء عادل عبدالعظيم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    47430 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

9111 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//11ش خالد 

فتحي قليوب المحطه-ملك// سيد سعيد عبدالستار

17 - احمد محمود محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    48938 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    3498 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الى// سيف النصر 

سعد

18 - احمد رمضان محمود خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    2696 قيد فى 29-04-2010 برقم ايداع    770 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طريق مصر اسكندريه الزراعي -بجوار 

المكاوي -قلما -ملك//وفاء محمد

19 - ايمن جرجس عزيز جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    25248 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    

3095 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//2ش روبيل 

المنيه -ملك//جرجس عزيز

20 - احمد جعفر محمد احمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    32413 قيد فى 21-10-2018 برقم ايداع    

7365 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// عنبر دور 

ارضي - عزبة رستم - باسوس - بملك// جعفر محمد احمد فايد

21 - ساميه عبد العزيز ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    38961 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    

9448 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ش وسط البلد 

-شلقان -ملك//عثمان محمد عبد الرحمن

22 - ابراهيم السيد احمد حسن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    41075 قيد فى 15-03-2020 برقم 

ايداع    2496 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//

الخرقانيه8و10 ش سعد احمد-ملك// سعد احمد عبدالحميد

23 - محمود جمال عبدالرحيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    45475 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    

4262 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// الخصوص 

من ش الشهيد ثروت- حوض سعاده- ملك// فرغلي عبدالعزيز فرغلي

24 - ماريه بخيت موسي مكاري تاجر فرد سبق قيده برقم    45597 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع    

4568 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//11ش اسامه 

ابراهيم من ش الصحافه -بيجام -ملك//كمال عبدالمسيح نصر

25 - اسامه جمال السيد احمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    46945 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع    

7887 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان// 

الدور الرضي ش بهتيم اسكو العمومي امام نجده شرطه بهتيم-ملك// عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز-بنشاط// 

تجاره ملبس واحذيه-براس مال12000فقط اثنتي عشره الف جنيها

26 - صيدليه الدكتور// سامح شلبي عبدالنبي محمد شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم    1138 قيد فى 

24-06-2009 برقم ايداع    878 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع بالعنوان// القاهره الجديده-44المجاوره الثامنه التجمع الول7-ملك//وزاره السكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانيه

27 - صابر ابو سريع محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    9715 قيد فى 12-05-2013 برقم ايداع    

1366 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// امام مول 

البلبيسي الجديد ميت حلفا-ملك// ادهم صابر ابوسريع محمد فرج

28 - عبدا محمد صديق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    40043 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع    

451 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان//ش 

غبر سعد ش ترعه الشابوري-ملك// عبدالرحمن محمد سيد-بنشاط// اداره المطاعم والفنادق وجميع انشطه 

المقاولت العامه-براس مال50000فقط خمسون الف جنيها

29 - حسام محمد جابر سيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    46211 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    

6107 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//7ش اولد 

عبدالحميد ابوسنه زمام ميت حلفا-ملك// محمد محمد عبدالحميد
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30 - جوزيف رزق ا متري يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    47971 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    

104 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان// ش محمد 

عبدالمجيد من ش احمد عرابي-ملك// شنوده علشه

31 - شيماء راعى رفاعى فرج الغزولى تاجر فرد سبق قيده برقم    974 قيد فى 24-05-2009 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل رأس مال الرئيسي الخر 

الى// 50000 خمسون الف جنيها

32 - محمد على عبد الرحيم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    13804 قيد فى 09-11-2014 برقم ايداع    

3593 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك //نحمده 

محمد ابرهيم

33 - يوسف ابراهيم لبيب دوس تاجر فرد سبق قيده برقم    29982 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع    

3051 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي//يوسف 

عبد المسيح ساويرس

34 - احمد سعيد حسين عبدالوهاب عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    40963 قيد فى 08-03-2020 برقم 

ايداع    2287 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان// 

قلما-ملك// شرف زينهم سليمان عبدربه عبيد

35 - حسين محرم حسين محمد جابين تاجر فرد سبق قيده برقم    24109 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    

1229 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//حوض 

القاضي -امام مدرسه الثانوي-باسوس-1م -ملك //احمد محرم حسين

36 - حمدان كامل احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    29357 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    1926 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// حوض النجاح- 2ش 

وليد سعيد من ش مصرف اسكندر- ابوسنه- ملك// وجيه الشحات رمضان

37 - وليد فوزى احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    36578 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    4870 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الى// سعاد شحاته 

جمعه

38 - عبدا حسن عبدا عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    40328 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    

1022 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//دور ارضي6

ش المشروع بلقس-ملك//سعيد عفيفي سيد

39 - حنان عبدالحميد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9214 قيد فى 10-03-2013 برقم ايداع    698 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي//ممدوح عبد 

العليم عطال

40 - مجدى عبدالفتاح احمد قطب زغاليل تاجر فرد سبق قيده برقم    19526 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع    

1205 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك//زينب 

ابراهيم علي زغاليل

41 - ميكل نبيل عزيز فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    24150 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع    1287 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان//دور ارضي واول 

كائن في العقار رقم 26ش الورشه ش ترعه الشابوري بهتيم-ملك//ملك//كريمه فتحي صادق بباوي وبيتر نبيل 

عزيز فهيم وكرستين نبيل عزيز فهيم وميكل نبيل عزيز فهيم

42 - عبدالباسط عبدالعاطي عبدالباسط عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم    40333 قيد فى 02-02-2020 برقم 

ايداع    1030 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// امام 

قاعه قمرين ش اولد ثابت بلقس الدور الرضي-ملك// ياسر عبدالعاطي عبدالباسط

43 - سليمان صابر سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    46083 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

5818 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//20ش عمرو 

بن العاص من كابينه النور-الخصوص-ملك//عبد الرحمن صابر
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44 - اماني حسني فتحي السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    47631 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    

9605 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// كوبري 

الحادثه-ملك// عبدالقادر منصور عبدالقادر

45 - احمد عبد الحميد عبد البارى خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    25431 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع    

3341 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان//ميت حلفا متفرع 

من الطريق البطي بجوار البردويلي للستانلس حوض المائه41م-ملك//طارق احمد عبدالحميد عبدالباري خضر

46 - محمد سالم محمد سالم طرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    25774 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع    

3873 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// شرق السكه 

الحديد-قلما- بجوار مصنع اطلس-ملك// محمود حسن عوض بدر

47 - محمود طارق عبدالمحسن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    45185 قيد فى 04-05-2021 برقم 

ايداع    3441 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// ش 

عبدا ابوجميل- ابوسنه- ملك// نجوي سيد محمد

48 - محمد طارق محمد السيد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    45680 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

4778 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// 2عزبة انور 

شعبان من ش فتحي عطيه من ش المسقه- ملك// كريم محمد حسين

49 - احمد عبدالرحيم حفني عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    46816 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

7570 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ابو سعد ش 

محروس الخراط - ملك / مرتضي نور الدين

50 - احمد عبدالرحيم حفني عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    46816 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

7570 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم محو الرئيسي الخر

51 - احمد عبد الرحيم حفني عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    46816 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

1511 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم محو الرئيسي الخر

52 - ايمن محمد عوض محمد الحاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    48565 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

2154 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ق20ب22006 المنطقه 

الصناعيه ب ج الشباب الدور الثاني-ملك//كامل أحمد محمد فريد

53 - ايمن محمد عوض محمد الحاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    48565 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

2154 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ق20

ب22006 المنطقه الصناعيه ب ج الشباب الدور الول-ملك//كامل أحمد محمد فريد

54 - محمد كامل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16672 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع    3329 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// 13ش سكة قلما- 

قليوب البلد- ملك// احمد محمد محمود

55 - ارميا بهيج عبده عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    19582 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع    

1283 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//حوض الرمله 

رقم 41ش فرحات عيسي- طريق بيجام- ملك//ارميا بهيج عبده عوض ا وماجد هارون مقار

56 - تعديل السم التجاري الي// تيتو  للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    21568 قيد فى 

09-08-2016 برقم ايداع    4401 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان//ش عبد الحميد الشرقاوي -مدينه فتح

57 - تعديل السم التجاري الي// تيتو  للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    21568 قيد فى 

09-08-2016 برقم ايداع    4401 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان للفرع الثاني الي//14ش محمد شوقي الرفاعي - من ش متولي الشعراوي - ملك// رمضان عامر 

سعيد

58 - تيمور تادرس حبيب الياس تاجر فرد سبق قيده برقم    21568 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الفرع  الي//14ش 

محمد شوقي الرفاعي - من ش متولي الشعراوي - ملك// رمضان عامر سعيد
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59 - شيماء حماده حامد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    47957 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

877 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الرئيسي الخر

60 - شيماء حماده حامد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    47957 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى//ش حرس 

الحدود- الجبل الصفر- ملك// علي هاشم محمد

61 - شيماء حماده حامد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    47957 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الرئيسي الخر

62 - رباب حسين ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    48277 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

1108 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان// 59

ش ترعه الشابوري من ترعه السماعيليه عزبه احمد سليم-ملك// طارق حسين ابراهيم خليل-بنشاط// توريدات 

عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(-براس مال10000فقط عشره الف جنيها

63 - طارق السعيد السيد محمد اغا تاجر فرد سبق قيده برقم    8982 قيد فى 06-01-2013 برقم ايداع    

405 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// 11ش صفوت 

حوض القنطره-بيجام-ملك// محمد شبل جبر عبدالعال

64 - مسعد عنتر علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23020 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    6611 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الرئيسي الخر

65 - مسعد عنتر علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23020 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    6611 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طنان -بجوار مسجد التوحيد -ملك//حسن 

فراج حسن//بنشاط //ورشه نجاره //براس مال //100000جنيه /السمه التجاريه//الورشه العالميه للنجاره

66 - عبد الهادى محمد ابراهيم الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم    23933 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    

958 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع

67 - عبد الهادى محمد ابراهيم الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم    23933 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    

958 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ش الحاج 

نحمده من ش ابو سنه العمومي ملك//علي اسماعيل علي

68 - هيثم محمد محمد سيد سيد احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    24504 قيد فى 02-04-2017 برقم 

ايداع    1902 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي//

عماد محمد محمد

69 - سامح احمد محمود عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    25197 قيد فى 21-05-2017 برقم ايداع    

3015 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//4 مساكن 

حجازي خلف مسجد نور السلم -ملك//مصطفي السيد احمد

70 - احمد محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29152 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    1554 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسي الخر الى// 19ش 

احمد بدوي خلف مستشفي قليوب- ارض الجمعيه - ملك// اسماعيل ابراهيم علي شهاب

71 - احمد محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29152 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    9145 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// 19ش احمد بدوي 

خلف مستشفي قليوب- ارض الجمعيه - ملك// اسماعيل ابراهيم علي شهاب

72 - عبدالرحمن عبدالغفار عبدالرحمن عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    30996 قيد فى 2018-07-17 

برقم ايداع    4949 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان 

الي//30 ش وحيد دسوقي -ارض المنشاوي -باسوس-ملك//باسم عبد الغفار

73 - احمد جمال حسن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    34848 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    1768 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 57ش رقم3 سيد نصار- الوحده الجديده- 

بهتيم- ملك// رزقه حنفي فاضل

74 - محمود احمد متولي علي سعودي تاجر فرد سبق قيده برقم    40937 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

2235 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// ارض السفير 

ابوزعبل-ملك// فاطمه عبداللطيف

Page 33 of 59 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

75 - محمود احمد متولي علي سعودي تاجر فرد سبق قيده برقم    40937 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

2235 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان//ش مصرف 

اسكندر من ش الحاجه- ميت نما-م قليوب- بملك// حسين امين شند

76 - محمود احمد متولي علي سعودي تاجر فرد سبق قيده برقم    40937 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

3077 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان//ش مصرف 

اسكندر من ش الحاجه- ميت نما-م قليوب- بملك// حسين امين شند

77 - ايهاب نجيب يني عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم    42370 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    5460 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// 1 رابعه العدويه- 

مدينة ابن الحكم- ملك// جورج نجيب يني

78 - احمد محمود احمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    47883 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

10287 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان// ش 

عبدا بن مسعود خلف مدرسه حورس-ملك//ياسر حسن محمد-بسمه تجاريه-جولد ترافل للرحلت-بنشاط// مكتب 

رحلت-براس مال50000فقط خمسون الف جنيها

79 - محمد موسى عبد الستار عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    3303 قيد فى 10-08-2010 برقم ايداع    

1486 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى //الدور 

الرضي - 4ش عزبه العرب - بهتيم -  ملك// باسم ابراهيم محمد

80 - عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    8578 قيد فى 20-12-2012 برقم ايداع    

3223 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الى // 10ش 

حسنين عبدالرحمن - عزبه بدران  - ملك / حسنين عبدالرحمن حسن

81 - مصنع فالح للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم    34727 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    

1539 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى // ش كمال 

عاشور فرح - ملك/ عبدالفتاح جمال عبدالقادر

82 - حازم حسين عبدالعزيز قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    35966 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع    

3798 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طريق صنافير -البرادعه -بزمام 

صنافير-ملك//سعيد احمد صابر

83 - حسن سعيد عبد الحليم محمد الكدش تاجر فرد سبق قيده برقم    39683 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    

10819 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الرئيسي الخر

84 - ايناس سعد فهمي عبدالسلم صيام تاجر فرد سبق قيده برقم    45067 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    

3197 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الكتيبه- ملك// محمد حسن 

اسماعيل السيد النجار

85 - محمد عبده محمود الليثي تاجر فرد سبق قيده برقم    47437 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    9138 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية سرياقوس -ش العمومي -بجوار الموقف 

-ملك//عبدا يوسف

86 - محمد عبدالحميد محمد سعيد ابوخوض تاجر فرد سبق قيده برقم    47819 قيد فى 21-12-2021 برقم 

ايداع    10134 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// ش 

الدكتور ابراهيم خضر خلف مدرسة التجاره- قليوب البلد- ملك// جمال عبدربه محمد

87 - حسام اشرف قطب احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    12325 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع    

1540 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بلقس- ملك// اشرف قطب احمد- 

بنشاط// حظيرة مواشي حلبه- برأس مال// 100000 مائة الف جنيها- بسمه تجاريه// ليوجد

88 - ابراهيم نسيم احمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    35471 قيد فى 28-03-2019 برقم ايداع    

2870 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ش عبد 

الرحمن باطه -ملك//مصطفي فايق حفني

89 - عبدالخالق محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    37653 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع    

6950 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك// محمد سليم 

محمد محمد علي
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90 - عمر سعد عبد التواب ابو سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    2595 قيد فى 13-04-2010 برقم ايداع    

651 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان// طنان 

بجوار المسجد التوحيد-ملك//حسن فراج عبدالرحمن ابوهاني-بنشاط// ورشه تصنيع اخشاب-براس مال100000

فقط مائه الف جنيها لغير

91 - محمد محمود زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2685 قيد فى 28-04-2010 برقم ايداع    758 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 5ش 15 مايو -ملك//مها محمد فتحي

92 - سامى محمد صديق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2824 قيد فى 19-05-2010 برقم ايداع    914 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// ش العشرين- 

مسطرد- ارض الدلتا خلف مساكن الياسمين- ملك// عادل محمد امير

93 - مبروك شاكر شلقامى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    16690 قيد فى 13-07-2015 برقم ايداع    

3354 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// 2ش الوقف 

بجوار مدرسة صلح الدين- القطاوي- ملك// فايده كامل عبدالحميد

94 - عصام ايوب تقاوى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    26150 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع    

4453 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//51ش محسن 

المصوراتي-مدينه الصبر-بهتيم-شبرا الخيمه ثاني-ملك/ امام محمد مرسي

95 - عصام ايوب تقاوى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    26150 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع    

4453 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//60ش محسن 

المصوراتي-مدينه الصبر-بهتيم-شبرا الخيمه ثاني-ملك/ سعاد جوده مسلم

96 - عرفات عيد المحمدى مروان تاجر فرد سبق قيده برقم    26937 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع    

5906 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//جزء من 

الدور الول وحده123 المنطقه الصناعيه ب و ج30000منطقه بلبيس مجمع المحاجر-ملك// محمد احمد اشرم

97 - عبد الرحمن شكرى فتحى قنديل حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    33783 قيد فى 26-12-2018 برقم 

ايداع    9681 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// 1ش 

الترعه الشرقاويه- ميت نما- الطريق الدائري- ملك// امل سمير عبدالمنعم

98 - امل فتحي عطيه جبره تاجر فرد سبق قيده برقم    36106 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    4034 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ش وسط الرض 

ناصيه ش جاد السيوطي -غربي بحري ارض المخزن الكابلت-ملك//عصمت احمد توفيق

99 - ميلد فريز ميخائيل داود تاجر فرد سبق قيده برقم    44939 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع    2855 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// ش جمال عبدالناصر 

من ش محمد فكري الخصوص-ملك// عبدالمسيح بدواني عبدالمسيح

100 - ايمن عادل بخيت عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    47834 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

10162 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 10ش احمد حسين من ش 

الترعه البولقيه- منطي- ملك// محمد محمود يسري

101 - على عزوز محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    648 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع    296 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//22 ش الجامع 

الطاهر - ارض المحلوى - ملك / عزوز محمود محمود

102 - على عزوز محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    648 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع    296 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//2ش محمد مصيلحى 

من ش حلمى عبدالرازق - ام بيومى - ملك / غمرى احمد شحاته

103 - تعديل السم التجاري الى محمد بكر محمد الديري تاجر فرد سبق قيده برقم    1355 قيد فى 

10-08-2009 برقم ايداع    1119 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى// قلما- بملك// سناء سعيد محمد درويش

104 - سيد على خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم    2443 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع    468 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// 14ش ماهر سعدالدين- 

قليوب البلد- ملك// رباب حسين مصطفى
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105 - ماجد شفيق بشرى اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم    13652 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع    

3374 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان//ش الزلل 

عزبه ناصر مسطرد -ملك//عبدالعليم فرج ابراهيم

106 - ماجد شفيق بشرى اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم    13652 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع    

3374 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// ش بلقس 

كوم اشفين-ملك//عبدالعليم فرج ابراهيم

107 - اشجان حسين اسماعيل يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    20257 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع    

2352 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك// عماد السيد 

عبدالهادي

108 - وجدى متى متى بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    27568 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع    7050 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / ش امتداد فاطمه 

الزهراء مدينه ابن الحكم - ملك / احمد محمد سيد

109 - شريف محمد حسن سيد رويحل تاجر فرد سبق قيده برقم    28952 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان//87

ش سيدي وهيب قليوب البلد-ملك// عمرو محمد حسن رويحل-بنشاط// ورشه تصنيع حديد الكريتال-براس 

مال10000فقط عشره الف جنيها

110 - صلح محمود عبد الجواد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    37218 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

2353 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع

111 - صلح محمود عبد الجواد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    37218 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع    

6102 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع

112 - محمد مغربى يوسف فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم    39357 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع    

10181 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الى// محمد 

صادق محمد اسماعيل

113 - جرجس شحاته فهمي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    49013 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    

3842 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان// 15ش 

فريد شوقي مدينه الصبر بهتيم-ملك//صباح اشرف احمد

114 - ريمون سمير فهمى ناروز تاجر فرد سبق قيده برقم    21949 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع    

4971 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ش العجمي 

القلج-ملك// سام كامل رزق غطاس

115 - أحمد مجدي مصطفي فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم    44522 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    

1785 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الموزه -عزبه رستم -باسوس 

-ملك//هديه عبد المنعم سيد//بنشاط /تجاره خامات بلستيك //براس مال //50000جنيه

116 - فراج محمد فراج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    44772 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    2425 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//17ش الحجاز متفرع 

من الشارع الجديد -ملك//رمضان مصطفى نجم

117 - عادل عبدا محمد مرسي بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    44977 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    

2967 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى // الطريق 

العمومى - جزيرة النجدى - السد - ملك / محمود امين محمود

118 - سامح هرقلي محروس بنيامين تاجر فرد سبق قيده برقم    46235 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    

6160 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الى// سامح 

هرقلي محروس بنيامين

119 - جورج سمير شرموخ زخاري تاجر فرد سبق قيده برقم    47214 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

8558 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//ش علي عبد 

المجيد -الخصوص-ملك//ناصف جرجس عطيه
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120 - عبد الفتاح السيد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    1492 قيد فى 07-09-2009 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي / عبد 

الفتاح السيد عبد الفتاح

121 - محمد عبدالمطلب السعيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    20570 قيد فى 09-05-2016 برقم ايداع    

2827 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان//11حوض 

العمده المنطقه الصناعيه مسطرد خلف شركه سيمو-ملك// عبدالمطلب السعيد محمود شعيب

122 - صلح على حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    20577 قيد فى 10-05-2016 برقم ايداع    

2838 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 17ش محمد محمد عبد الوهاب 

من ش الشعراوي -بهتيم -ملك//محمد عبد العزيز

123 - سيد عبد ا سيد عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25291 قيد فى 04-06-2017 برقم ايداع    

3147 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان// ش سيد 

علي بجوار مسجد الرحمن تقسيم غنيم-ملك// محمد سيد حسن محمد يوسف

124 - تعديل السم التجاري الي مصنع  ابوالعنين لخرطوم الكهرباء تاجر فرد سبق قيده برقم    28807 قيد فى 

07-02-2018 برقم ايداع    927 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الي//ارض اولد محسن -باسوس-ملك//محمد علي حسن

125 - تعديل السم التجاري الي مصنع  ابوالعنين لخرطوم الكهرباء تاجر فرد سبق قيده برقم    28807 قيد فى 

07-02-2018 برقم ايداع    927 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم 

الغاء الفرع

126 - محمود محمد حسن محمد الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم    34926 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تعديل العنوان الي// ش النور 

اولد حلبي -الخصوص -ملك// ابراهيم جرجس قلده

127 - محمود محمد حسن محمد الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم    34926 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخصوص-ش ابناء السويس-

ملك//احمد عبد الرؤوف

128 - افراج شحاته ابوالري حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم    44115 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    

691 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي / عصام 

مكرم بسيط

129 - احمد سمير محمد السيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    6082 قيد فى 08-01-2012 برقم ايداع    

70 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// قلما- ملك// 

سمير محمد السيد

130 - يسرا اسماعيل عزمى عبدالجليل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    11090 قيد فى 12-12-2013 برقم 

ايداع    3153 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان// القلج- حوض التيل حرم الدائري- ملك// محمد سعيد عبدا- بنشاط// ورشة تصنيع كاوتشوك- برأس 

مال// 10000 عشره الف جنيها- بسمه تجاريه// ورشة القماش لتصنيع الكاوتشوك

131 - وائل زينهم سليمان الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم    31946 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع    

6551 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان// دور 

ارضي قطعه983 الحي رقم10-ملك//عبدالحميد مصطفي محمد-بنشاط//مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

شركات)دون الرحلت السياحيه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي(-براس مال10000فقط عشره الف جنيها

132 - احمد سلمه محمود مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32706 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    

7874 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//1ش الثوره 

مزرعه البط بهتيم-ملك// خالد حسن محمد الصاوي

133 - نشات بشير مهاود عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    34759 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع    

1593 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي//18ش طاهر 

الشريف من ش ترعه النصراني ارض الجنينه بيجام-ملك// مجلي محمد مجلي
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134 - منتصر منتصر السيد محمد عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم    37356 قيد فى 07-08-2019 برقم 

ايداع    6363 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح اسم المالك الي//

عيد حسني محمد يوسف

135 - اسلم محيي الدين محمد ابراهيم حميد تاجر فرد سبق قيده برقم    44411 قيد فى 03-03-2021 برقم 

ايداع    1514 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان// 

ش عزبة ذكي مرسي- ميت حلفا- ملك// حسام الدين عبدالقادر احمد

136 - محمد جمعه سالم عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    45875 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع    5304 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى// ش رقم11 عمارة 

محمد احمد الشعراوي- بهتيم- ملك// السيد سعد السيد
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النشاط

1 - بدر الدين محمد محمد احمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17706 قيد فى 21-10-2015 برقم ايداع    

4819وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //التوريدات العموميه )فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(

2 - سيد عطيه عبدالدايم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  27353 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع    6649

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجاره عوادم اقطان

3 - احمد جمال جوده عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  39096 قيد فى 24-11-2019 برقم ايداع    9707

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط// تصنيع وتعبئه وتغليف اللحوم والدواجن

4 - جميل عزيز تدرى تغيان تاجر فرد سبق قيده برقم  36242 قيد فى 20-05-2019 برقم ايداع    4270وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// مكتب رحلت

5 - هناء كامل محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  40849 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    2080وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//اعمال التشطيبات

6 - احمد عبدالجواد محمود عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  41560 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع    

3681وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //تاجير معدات

7 - محمد على مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم  43358 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    7229وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط// تصنيع جادون دراجه وكوادر دراجات ورفرف 

عجله دراجه وسبت دراجه

8 - محمد رمزي عبدالفتاح عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  44576 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    1925

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// توريد قطع غيار السيارات وخدمات 

الطارات اكسسوارات السيارات غسيل وخدمات عنايه بالسيارات وغيار زيت وصيانه وتركيب وخدمات نظافه 

متكامله )دون المن والحراسه( وتصدير

9 - نجلء شعبان محمد محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  21938 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع    

4956وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي// مكتب رحلت )دون الرحلت 

السياحيه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

10 - عمرو اسماعيل طه محمد جادوا تاجر فرد سبق قيده برقم  38604 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    

8770وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط الي//تعبئه وتغليف مواد غذائيه 

وتوريد  ما يلزم النشاط

11 - تعديل السم التجاري// سليمان باك للبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم  38715 قيد فى 2019-10-31 

برقم ايداع    8974وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط// تصنيع منتجات 

البلستيك

12 - احمد جمال ذكى رضوان الحجار تاجر فرد سبق قيده برقم  38876 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع    

9302وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //مقاولت

13 - صابر ابو سريع محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  9715 قيد فى 12-05-2013 برقم ايداع    1366

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط// دخول مزادات وتوريد خرده

14 - عمرو عادل عفيفى عفيفى ابوفرو تاجر فرد سبق قيده برقم  28230 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    

8267وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//بيع تندات ومفروشات السيارات

15 - حمدان كامل احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  29357 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    1926وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// مصنع تشكيل معادن وسحب وتصنيع 

السلك

16 - محمود صابر فريد السهيتي تاجر فرد سبق قيده برقم  42412 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع    5580

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// تجاره وتوريدات مايلزم النشاط

17 - محمد عز محمد فرغلي تاجر فرد سبق قيده برقم  45710 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    4848وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//ليصبح مقاولت عامه والتوريدات العمومية فيما 

عدا)توريد العمالة و الدعاية و العلن و الكمبيوتر( وصيانة التكييفات والتبريد وانظمة الحريق
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18 - فاتن محمد سيد ابو يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  22605 قيد فى 01-11-2016 برقم ايداع    5973

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// توريد وصيانه اجهزه مكافحه الحريق 

والنذار

19 - عبدا عبدالحليم محمد محمود كله تاجر فرد سبق قيده برقم  45180 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع    

3431وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال )فيما 

عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (

20 - احمد عبدالرحيم حفني عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  46816 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

7570وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط// سوبر ماركت )بقاله (

21 - ايمن محمد عوض محمد الحاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  48565 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

2154وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//بيع ملبس واحذيه وادوات 

رياضيه

22 - مصطفى محمود محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  24237 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع    

1428وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //توريدات عامه )فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(وتصدير )في حدود اللوائح والقوانين المنظمه ليذلك (

23 - وائل فضيل حسين امام تاجر فرد سبق قيده برقم  40004 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    370وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//تصنيع وتخريز البلستيك

24 - ياسر عبدالملك زكي حبشي تاجر فرد سبق قيده برقم  41190 قيد فى 13-05-2020 برقم ايداع    

2777وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// مصنع ملبس )فيماعدا الطباعه 

والملبس العسكريه ومستلزماتها(

25 - شيماء حماده حامد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  47957 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    48

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// بقاله

26 - ايمن يسرى احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  16997 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع    3795

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط// توريد خامات ومستلزمات التعبئه والتغليف

27 - عبد الهادى محمد ابراهيم الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  23933 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    

958وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط// الستيراد والتصدير )فيماعدا المجموعه 

19 والفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك للهيئه العامه للرقابه علي الصادرات 

والواردات( والتوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(

28 - سامح احمد محمود عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  25197 قيد فى 21-05-2017 برقم ايداع    

3015وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط //تجاره خرده

29 - احمد جمال حسن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  34848 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    1768وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// جيم

30 - احمد شحات عبد الغني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45445 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    

4175وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //توريدات عموميه )فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(

31 - هانى حسين حسن محمد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  21423 قيد فى 28-07-2016 برقم ايداع    

4194وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// مصنع ملبس جاهزه

32 - حسنين صالح احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34616 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    1344

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//مصنع سحب بلستيك وتصنيع مواسير

33 - عبدالمنعم محمود احمد حسن شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  43079 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع    

7185وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي// تصنيع الثاث والمطابخ

34 - طارق محمود عبيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48986 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    3700

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//توريد وتركيب تكييفات مركزيه 

وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدعايه والعلن(ومقاولت عامه

35 - امنيه رزق حسن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  29025 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع    

1316وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// تجاره جمله
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36 - محمود محمد مكاوي احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  49062 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

4041وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجاره وبيع مواد غذائيه

37 - محمد صلح احمد نادى تاجر فرد سبق قيده برقم  49098 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    4194

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع تشغيل و تشكيل معادن

38 - محمد محمود زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2685 قيد فى 28-04-2010 برقم ايداع    758وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه 

ومستلزمتها (

39 - مبروك شاكر شلقامى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  16690 قيد فى 13-07-2015 برقم ايداع    

3354وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// بيع وتوريد اسماك

40 - عصام ايوب تقاوى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  26150 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع    4453

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط // بيع محاصيل زراعيه وبيع دقيق بالعموله 

وبيع مواد غذائية

41 - احمد محمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  31188 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع    5277

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط// التصدير )في حدود اللوائح والقوانين 

اللزمه(

42 - عبد الرحمن شكرى فتحى قنديل حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  33783 قيد فى 26-12-2018 برقم 

ايداع    9681وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// تصنيع ملبس )فيماعدا 

الطباعه والملبس العسكريه ومستلزماتها(

43 - محمد علي جمال علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  48436 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

1655وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // مصنع بلستيك

44 - على عزوز محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  648 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع    296وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط// تجاره مخلفات نسيج

45 - سيد على خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  2443 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع    468وفى تاريخ  

26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// مكتب تسويق عقاري

46 - محمد مجدى ابراهيم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  27287 قيد فى 26-10-2017 برقم ايداع    6526

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد - فيماعدا المجموعة19 والفقره 

36 من المجموعه6 طبقا للقوانين واللوائح المنفذة لذلك

47 - وجدى متى متى بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم  27568 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع    7050وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مصنع اكياس بلستيك

48 - رأفت محمد ابراهيم محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49032 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    

3931وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// بقاله وتجارة وتوزيع مواد غذائيه

49 - عمرو سعيد محمد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  38519 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

8602وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //مقاولت عموميه

50 - جورج سمير شرموخ زخاري تاجر فرد سبق قيده برقم  47214 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

8558وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//ورشه بلستيك

51 - هاني محمد عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  48450 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

1724وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // بقاله جمله وقطاعي ومواد 

غذائيه

52 - خالد محمد سلمه اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  48471 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    1818

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // بقاله جمله وقطاعى ومواد غذائيه .

53 - على مصطفى على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20832 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    3218

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // تجاره قطع غيار سيارات
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54 - رشدى محمد عبدالسلم على لشين تاجر فرد سبق قيده برقم  23319 قيد فى 26-12-2016 برقم ايداع    

7080وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي //استيراد وتصدير  اجهزه رياضيه 

والنتاج والتوزيع السينمائي )فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين واللوائح المنظمة 

لذلك للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 2021/160(

55 - تعديل السم التجاري الي مصنع  ابوالعنين لخرطوم الكهرباء تاجر فرد سبق قيده برقم  28807 قيد فى 

07-02-2018 برقم ايداع    927وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//

مصنع خرطوم كهرباء

56 - عارف محمد ابو العل توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  39465 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    

10413وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط // توريدات عموميه - فيماعدا توريد 

العماله والكمبيوتر والدعاية والعلن

57 - باسم يعقوب فهيم حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  49169 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    4430

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع وتجميع اجهزة طبية ) مرفق شهادة من اتحاد 

الصناعات غرفة الصناعات الهندسية (

58 - خالد فولى عبد السلم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  5256 قيد فى 10-08-2011 برقم ايداع    1454

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// تجارة اخشاب

59 - عبد الرحمن صبرى نعمه ا قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  45077 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

3215وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//مركز صيانه سيارات

60 - تعديل السم التجاري الي// منسي لنقل المخلفات تاجر فرد سبق قيده برقم  45249 قيد فى 2021-05-11 

برقم ايداع    3620وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//جمع ونقل المخلفات 

الغير صلبه  في انحاء الجمهوريه )دون اعاده تدويرها (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27353 وتم ايداعه بتاريخ   

31-10-2017  برقم ايداع 6,649.000 الى : تعديل السمه الي / الرحمه لتجاره عوادم القطان

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39096 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-2019  برقم ايداع 9,707.000 الى : تعديل السمه التجاريه// العمار لتصنيع وتعبئه وتغليف اللحوم 

والدواجن

3 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43268 وتم ايداعه بتاريخ   

11-11-2020  برقم ايداع 7,673.000 الى : تعديل السمه الي / مكتب اليمان لتوريد خرده الحديد والثاث 

المعدني

4 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2982 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2010  برقم ايداع 1,091.000 الى : تعديل السمه التجاريه// ورشه فيل دلفيا لتصنيع الخشاب

5 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15001 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2015  برقم ايداع 880.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// فاست للنقل

6 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15266 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2015  برقم ايداع 1,252.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي// جنه جنزور للتصدير

7 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40849 وتم ايداعه بتاريخ   

02-03-2020  برقم ايداع 2,080.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي//الجهاد لعمال التشطيبات

8 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43358 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-2021  برقم ايداع 7,229.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي / الفيروز لتصنيع جادون الدراجات

9 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44576 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2021  برقم ايداع 1,925.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// رامكو لتوريد قطع غيار السيارات

10 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21938 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-09-2016  برقم ايداع 4,956.000 الى : تعديل السمه التجاريه// سبيد بيرد للرحلت

11 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38604 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-2019  برقم ايداع 8,770.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي//المشرق للتعبئه والتغليف

12 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38715 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-10-2019  برقم ايداع 8,974.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه

13 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   38715 وتم ايداعه بتاريخ   

31-10-2019  برقم ايداع 8,974.000 الى : تعديل السم التجاري// سليمان باك للبلستيك

14 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38876 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2019  برقم ايداع 9,302.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي//مكتب يونيفرسال للديكور 

والمقاولت

15 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9715 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2013  برقم ايداع 1,366.000 الى : تعديل السمه التجاريه// مؤسسه قاصد كريم لدخول مزادات 

وتوريد خرده

16 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16915 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-08-2015  برقم ايداع 3,687.000 الى : اضافة سمه تجاريه// بقالة الحرمين

17 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28230 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2017  برقم ايداع 8,267.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي//مؤسسه المل لبيع التندات 

ومفروشات السيارات

18 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28530 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2018  برقم ايداع 471.000 الى : تعديل السم التجاري الي//البدوي لتوزيع الغازات الصناعيه 

والطبيه
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19 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29357 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2018  برقم ايداع 1,926.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// الثلثيه لتشكيل المعادن 

وسحب وتصنيع السلك

20 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21365 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-07-2016  برقم ايداع 4,103.000 الى : تعديل السمه التجاريه// مكتب سمارت سيرفي

21 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42412 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2020  برقم ايداع 5,580.000 الى : تعديل السمه التجاريه// مانو لتقطيع البلستيك والتجاره 

والتوريدات

22 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45710 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2021  برقم ايداع 4,848.000 الى : تعديل السمه الي//المركز العالمي للمقاولت العامه 

وتوريدات عموميه وصيانه تكييفات وانظمه حريق

23 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25774 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2017  برقم ايداع 3,873.000 الى : تعديل السمه التجاريه// ووتر تانك لتصنيع خزانات 

بولي ايثيلين

24 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46816 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2021  برقم ايداع 7,570.000 الى : تعديل السمه التجاريه// كريستال

25 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49022 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2022  برقم ايداع 3,878.000 الى : اضافه سمه تجاريه //ايجي باور للمقاولت

26 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1652 وتم ايداعه بتاريخ   

14-10-2009  برقم ايداع 1,454.000 الى : تعديل السم التجاري//سيد احمد الشحات السيد

27 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40004 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2020  برقم ايداع 370.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي//الدوليه بلست لتصنيع وتخريز 

البلستيك

28 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41190 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-05-2020  برقم ايداع 2,777.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// مصنع البركه للملبس

29 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16997 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2015  برقم ايداع 3,795.000 الى : تعديل السمه التجاريه// التخصصيه لتوريد خامات 

ومستلزمات التعبئه والتغليف

30 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23933 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2017  برقم ايداع 958.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي//العالميه للتوريدات العموميه 

والستيراد والتصدير

31 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34848 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2019  برقم ايداع 1,768.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// جيم الحراسه

32 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44546 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2021  برقم ايداع 1,855.000 الى : اضافه سمه تجاريه الي//الراعي الصالح للملبس 

الحريمي

33 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21423 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2016  برقم ايداع 4,194.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// مصنع البيض للملبس 

الجاهزه

34 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40394 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2020  برقم ايداع 1,166.000 الى : الغاء السمه التجاريه

35 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   40394 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2020  برقم ايداع 1,166.000 الى : تعديل السم التجارى الى  حجازى بلست
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36 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48986 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-04-2022  برقم ايداع 3,700.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي المؤسسه الدوليه لتوريد 

وتركيب التكييفات المركزيه وتوريدات عموميه ومقاولت عامه

37 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29025 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2018  برقم ايداع 1,316.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي جمعيتى للبقاله التموينيه 

وتجاره الجمله

38 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2685 وتم ايداعه بتاريخ   

stop girls 28-04-2010  برقم ايداع 758.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي ستوب جيرلز للملبس

39 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16690 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2015  برقم ايداع 3,354.000 الى : تعديل السمة التجارية الى  ثرى ام لبيع وتوريد السماك

40 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26150 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2017  برقم ايداع 4,453.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي  الغلبان لبيع محاصيل 

زراعيه وبيع دقيق بالعموله

41 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33783 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2018  برقم ايداع 9,681.000 الى : اضافة سمه تجاريه // جنرال لتصنيع الملبس

42 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43045 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-10-2020  برقم ايداع 7,084.000 الى : اضافه سمه التجاريه الي  الفارس للبقاله

43 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45764 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2021  برقم ايداع 4,998.000 الى : تم تعديل السمه الي مصرالنيل لصناعه المواسير 

البلستيك

44 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47436 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2021  برقم ايداع 9,132.000 الى : تم تعديل السمه الي كايرو للتوريدات العمومميه

45 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2443 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2010  برقم ايداع 468.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى فوكس للتسويق العقاري

46 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13652 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2014  برقم ايداع 3,374.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى مؤسسه المحبه للتجارة 

التوريدات العامه

47 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48434 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2022  برقم ايداع 1,645.000 الى : اضافه السمه  الي     ماركت الخلص

48 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48496 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2022  برقم ايداع 1,912.000 الى : اضافه سمه تجاريه  رويال لتوريد الدوات الصحيه 

وشبكات الصرف

49 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   43074 وتم ايداعه بتاريخ   

27-10-2020  برقم ايداع 7,171.000 الى : تعديل السم التجاري  شبانه للتوريدات العموميه

50 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43074 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-2020  برقم ايداع 7,171.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه

51 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46235 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2021  برقم ايداع 6,160.000 الى : اضافة سمه تجاريه عطارة قمرالدين

52 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47214 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2021  برقم ايداع 8,558.000 الى : تعديل السمه التجريه الي  ورشه الخواجه  للبلستيك

53 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47654 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2021  برقم ايداع 9,673.000 الى : اضافه سمه تجاريه الرزق للبلستيك

54 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20832 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2016  برقم ايداع 3,218.000 الى : تعديل السمة مؤسسة المصطفى لتجاره قطع غيار 

السيارات
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55 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23319 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2016  برقم ايداع 7,080.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي   مودرن سبورت استيراد 

وتصدير  اجهزه رياضيه والنتاج والتوزيع السينمائي

56 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28807 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2018  برقم ايداع 927.000 الى : الغاء السمه التجاريه

57 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28807 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2018  برقم ايداع 927.000 الى : تعديل السم التجاري الي مصنع  ابوالعنين لخرطوم الكهرباء

58 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39465 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2019  برقم ايداع 10,413.000 الى : تعديل السمه التجارية   ثرى ام للتوريدات

59 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   49169 وتم ايداعه بتاريخ   

30-05-2022  برقم ايداع 4,430.000 الى : باسم يعقوب فهيم حبشى

60 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49169 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 4,430.000 الى : هلث تكنولوجى

61 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5256 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2011  برقم ايداع 1,454.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى// الحمد لتجارة الخشاب

62 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34759 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2019  برقم ايداع 1,593.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي// مارفل لتصنيع الملبس

الشخاص

1 - سيد ابراهيم محمد دويدار  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   16324 وتم ايداعه بتاريخ  09-06-2015 برقم 

ايداع    2826تم التأشير فى تاريخ   09-06-2015   بــ  

2 -  انيس منصور رزق ايسخرون  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   17122 وتم ايداعه بتاريخ  2015-08-27 

برقم ايداع    3973تم التأشير فى تاريخ   27-08-2015   بــ  

3 - احمد فؤاد الشرنوبي المستكاوي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   33487 وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-11 

برقم ايداع    9155تم التأشير فى تاريخ   11-12-2018   بــ  

4 - سيد احمد الشحات سيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   1652 وتم ايداعه بتاريخ  14-10-2009 برقم 

ايداع    1454تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  تعديل اسم التاجر ولقبه//سيد احمد الشحات السيد

5 - باسم يعقوب فهيم حبشى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   49169 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-30 

برقم ايداع    4430تم التأشير فى تاريخ   30-05-2022   بــ  

6 -    ابانوب وحيد ابراهيم صليب ابراهيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   49184 وتم ايداعه بتاريخ  

31-05-2022 برقم ايداع    4489تم التأشير فى تاريخ   31-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مينا صلح اسحق جرس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    47692 قيدت فى 07-12-2021 برقم ايداع   

9793 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركه واستلم كل شريك كافه مستحقاته 

بموجب عقد2049ج/2022

رأس المال

1 - نادر سيد جابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22658 قيدت فى 06-11-2016 برقم ايداع    6056

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

2 - حسين خطاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     43140 قيدت فى 02-11-2020 برقم ايداع    7324وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

3 - تعديل السم التجاري الي  حسن ابراهيم حسن علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33411 قيدت فى 

09-12-2018 برقم ايداع    9027وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

العناوين

1 - محمد عمر على حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10735 قيدت فى 03-11-2013 برقم ايداع    

2681وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان// محل بالدور 

الرضي بالعقار رقم3ش الرشيدي من ش حلوان

2 - احمد عرابى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31461 قيدت فى 19-08-2018 برقم ايداع    5743وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي// وحده صناعيه رقم)27( 

قطعه رقم)1( بلوك22009 مبني)2( السعوديه المنطقه الصناعيه ب وج

3 - عيد شعبان عبدالباسط وشريكه محمد عبدالفتاح خالد شركة سبق قيدها برقم     46447 قيدت فى 

01-09-2021 برقم ايداع    6724وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الي// ش شعبان عبدالباسط الكوبري الجديد باسوس
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النشاط

1 - احمد عرابى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31461 قيدت فى 19-08-2018 برقم ايداع    5743 وفى 

تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي// التوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله 

والدعايه والعلن والكمبيوتر( والتصدير من خامات ومصنوعات القمشه والقطان والجلود والمنتجات 

البلستيكيه فيما عدا الكمبيوتر وتصدير المواد الغذائيه بجميع انواعها واشكالها علي هيئتها ومعباه اومجمده بما في 

ذلك لحوم الحيوانات والطيور والسماك بجميع اشكالها وتصنيع وتقطيع كل مايتعلق بجميع انواع البلستيك عموما 

وال بي في سيpvc والساور والكواب والدوات المنزليه

2 - ولي الدين محمد علء الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     32171 قيدت فى 04-10-2018 برقم ايداع    

6934 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط// التصدير والتجار في الكيماويات 

العامه وكيماويات طلء المعادن والسمده والمخصبات الزراعيه والمبيدات الزراعيه والمبيدات البيطريه ومبيدات 

الصحه العامه وتصنيع مبيدات الصحه العامه والمبيدات البيطريه والمبيدات الزراعيه والسمده والمخصبات لدي 

الغير والتجار في العدد والدوات ولوازم الورش والمصانع

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35550   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-04-2019 برقم ايداع    3026 الى   تعديل السم التجاري الى هشام حسين طه وشريكته
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الشخاص

1 - نادر سيد جابر احمد فؤاد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22658   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2016 برقم ايداع   6056 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  

2 - مغربي خليل محروس الصيفي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21277   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2016 برقم ايداع   3948 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  واستلمه كافه حقوقه ومستحاقته                                                                                                                                                           

دخول الطرف الرابع السيد// عبدالرحمن عمر محمد حسين -مواليد1991/2/14-الجيزه                                                                                      

دخول شريك موصي مذكور بالعقد                                                                                                                                                           

تعديل حق الداره والتوقيع: اتفق الشركاء الموقعون علي هذا العقد علي تعديل حق الداره والتوقيع عن الشركه 

بحيث اصبح للسيد:امجد فريد سعيد حماد منفردا وله في ذلك اوسع السلطات والختصاصات بما في ذلك حق بيع 

وشراء اصول الشركه والتعامل والتوقيع امام كافه الجهات الرسميه وغير الرسميه وكافه البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي عقود القروض والرهن

3 - محمود حسن محمد حسن البيض  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    21277   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2016 برقم ايداع   3948 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  واستلمه كافه حقوقه ومستحاقته

4 - نسرين حسين اسماعيل عبد ربه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    49079   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   4130 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

5 - نسرين حسين اسماعيل عبد ربه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    49079   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   4130 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

6 - سيليا هشام حسين طه علي يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    35550   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2019 برقم ايداع   3026 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  دخول الشريك بولية الب هشام 

حسين طه علي يونس

7 -  عثمان شيبه عثمان محمد  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    35550   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2019 برقم ايداع   3026 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  واستلمه كافة حقوقه - دخول 

شريك موصي مذكور بالعقد - حق الداره للطرف الول هشام حسين طه وشريكته
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تجديد افراد

1 - احمد عبد اللة محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   945   قيدت فى   17-05-2009 برقم ايداع    

633 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-16

2 - صيدليه الدكتور// سامح شلبي عبدالنبي محمد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1138   قيدت فى   

24-06-2009 برقم ايداع    878 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-23

3 - تامر المرسى عبدالغنى المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2890   قيدت فى   31-05-2010 برقم ايداع    

983 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

4 - اشرف احمد عيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5375   قيدت فى   11-09-2011 برقم ايداع    

1600 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

5 - رومانى ناثان شفيق حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6751   قيدت فى   11-04-2012 برقم ايداع    

893 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

6 - ايمن حسن محمود موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18542   قيدت فى   20-12-2015 برقم ايداع    

6040 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

7 - رامى انيس فواد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23060   قيدت فى   06-12-2016 برقم ايداع    

6680 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

8 - كمال سمير فرج اللة ملطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24785   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

2337 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

9 - اسلم السيد حسين جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25125   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

2910 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

10 - رمضان نجم الدين عبد الهادى خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25146   قيدت فى   2017-06-05 

برقم ايداع    2936 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

11 - احمد مختار انس عيسى حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5618   قيدت فى   24-10-2011 برقم 

ايداع    1904 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

12 - مؤسسه طارق للتوريدات العموميه والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6813   قيدت فى   19-04-2012 برقم ايداع    975 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-18

13 - رشاد محمد احمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11157   قيدت فى   22-12-2013 برقم ايداع    

3240 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-21

14 - ابراهيم محمود امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15266   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

1252 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

15 - محمد فوزى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15437   قيدت فى   29-03-2015 برقم ايداع    

1491 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

16 - احمد محمد احمد محمد بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17516   قيدت فى   05-10-2015 برقم 

ايداع    4559 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

17 - عمرو عادل مصطفى عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21160   قيدت فى   12-07-2016 برقم 

ايداع    3764 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

18 - محمد حسن ابراهيم محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23450   قيدت فى   08-01-2017 برقم 

ايداع    155 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

19 - عصام عبد القوى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24633   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    2100 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

20 - ايهاب منصور احمد محمد صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24917   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    2561 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02
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21 - وليد مجدى عبدالجليل عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25016   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

2719 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

22 - صباح محسن محمد محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25023   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

2728 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

23 - ربيع احمد عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25113   قيدت فى   15-05-2017 برقم ايداع    

2891 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

24 - مجدى منصور عبدالصمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1367   قيدت فى   11-08-2009 برقم 

ايداع    1133 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-10

25 - سيده فتحى محمد بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3523   قيدت فى   28-09-2010 برقم ايداع    

1739 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

26 - مصنع ادهم تو لتصنيع البلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6177   قيدت فى   22-01-2012 برقم 

ايداع    192 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

27 - أحمد شاكر عبد الجواد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7054   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

1297 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

28 - عاطف محمد عبد العزيز عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22793   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    6267 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

29 - مسعد عنتر علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23020   قيدت فى   04-12-2016 برقم ايداع    

6611 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

30 - مؤسسة احمد رشدى لتجارة المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23841   قيدت فى   

09-02-2017 برقم ايداع    807 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-08

31 - احمد زكريا حسن حسين حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24836   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    2421 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

32 - عادل محمد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24840   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

2431 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

33 - ايمن جرجس عزيز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25248   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

3095 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

34 - وائل عبدالحكيم لطفى ابوهاشم حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25358   قيدت فى   2017-05-31 

برقم ايداع    3237 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

35 - تعديل السم التجاري الى// النفراوى للمقاولت والتوريدات العموميه والستثمار العقارى  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   3313   قيدت فى   12-08-2010 برقم ايداع    1498 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

36 - صبرى لمعى خلف سيدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8564   قيدت فى   19-12-2012 برقم ايداع    

3205 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-18

37 - مينا السعيد عطيه جرجس بسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10574   قيدت فى   2013-10-02 

برقم ايداع    2454 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-01

38 - محمد عصام محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16433   قيدت فى   17-06-2015 برقم ايداع    

2969 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

39 - تعديل السمه التجاريه الي المحبه للعمال الخشبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24198   قيدت فى   

08-03-2017 برقم ايداع    1375 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-07

40 - سامح رومانى فكرى نواس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24898   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

2531 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02
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41 - كيرلس القمص ابراهيم فهمى عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25174   قيدت فى   

18-05-2017 برقم ايداع    2978 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-17

42 - محمد على عبد الرحيم عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13804   قيدت فى   09-11-2014 برقم 

ايداع    3593 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

43 - محمد هاشم مصطفى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20292   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

2403 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

44 - اسلم طارق محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20791   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

3158 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

45 - عماد ذكه عدلى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22224   قيدت فى   05-10-2016 برقم ايداع    

5395 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

46 - تامر محمد فهيم هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22269   قيدت فى   10-10-2016 برقم ايداع    

5459 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

47 - محمود سعيد محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24075   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

1168 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

48 - عماد ابراهيم حنا بيسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24106   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

1223 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

49 - سامح عبد ا عبد السيد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6887   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

1075 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

50 - حسين احمد حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6990   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

1218 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

51 - ايمان مصطفى حسن مصطفى الدسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12872   قيدت فى   2014-07-16 

برقم ايداع    2297 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-15

52 - غادة حسن عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19942   قيدت فى   27-03-2016 برقم ايداع    

1858 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

53 - سمير عادل محمد حسن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22280   قيدت فى   10-10-2016 برقم 

ايداع    5476 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

54 - حسين عبدالسلم صالح مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23216   قيدت فى   19-12-2016 برقم 

ايداع    6931 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

55 - عزة فؤاد محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23260   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

6994 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

56 - حسين محرم حسين محمد جابين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24109   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    1229 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

57 - تعديل السم التجاري الي// مكتب تكتك للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24606   قيدت فى   

09-04-2017 برقم ايداع    2056 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-08

58 - عمر عبدالفتاح عمر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25128   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

2913 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

59 - فهيم محود فهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3389   قيدت فى   29-08-2010 برقم ايداع    

1583 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

60 - حاتم محمد عتابى السيد سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4996   قيدت فى   29-06-2011 برقم ايداع    

1132 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

61 - سيد صلح حسن بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6356   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    

407 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18
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62 - عادل امين ابو عزام النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6917   قيدت فى   07-05-2012 برقم ايداع    

1114 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

63 - سيد عيسى محمد عيسى الخوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16058   قيدت فى   18-05-2015 برقم 

ايداع    2414 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

64 - اسلم خالد محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21031   قيدت فى   14-06-2016 برقم ايداع    

3555 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

65 - فريد عبد المقصود سيد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21331   قيدت فى   19-07-2016 برقم 

ايداع    4052 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

66 - احمد محمود اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22817   قيدت فى   17-11-2016 برقم ايداع    

6299 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

67 - محمود احمد عبدالناصر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22895   قيدت فى   2016-11-23 

برقم ايداع    6420 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

68 - منصور كامل محمد محمد المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23604   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    427 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

69 - صابرين مقبل راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23709   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

592 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

70 - ايهاب عبيد عبد القوى الكيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24382   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    1676 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

71 - سيد ربيع رمضان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24891   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

2517 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

72 - اسلم عادل عبدالمجيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25601   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    

3591 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

73 - طارق انس على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5841   قيدت فى   05-12-2011 برقم ايداع    

2181 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

74 - مجدى شعبان متولى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6132   قيدت فى   16-01-2012 برقم ايداع    

134 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

75 - حمدى طه محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6608   قيدت فى   21-03-2012 برقم ايداع    718 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

76 - احمد كامل طلبه محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6920   قيدت فى   08-05-2012 برقم 

ايداع    1117 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

77 - ولء جمال رجب عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6996   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

1224 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

78 - احمد مسعد مليجى يوسف شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13615   قيدت فى   20-10-2014 برقم 

ايداع    3311 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

79 - محمد طارق سالم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17021   قيدت فى   19-08-2015 برقم ايداع    

3831 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

80 - هانى عاطف رشاد حسانين ابو حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17182   قيدت فى   2015-09-02 

برقم ايداع    4061 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

81 - وجيه محمد ابراهيم عراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17307   قيدت فى   14-09-2015 برقم ايداع    

4258 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

82 - سماح شعبان عبدا السيد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20927   قيدت فى   02-06-2016 برقم 

ايداع    3387 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

83 - فاتن محمد سيد ابو يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22605   قيدت فى   01-11-2016 برقم ايداع    

5973 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31
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84 - تامر محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22757   قيدت فى   13-11-2016 برقم ايداع    

6205 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

85 - عزت حليم خله عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24546   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

1968 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

86 - برسوم جورج سعد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24889   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

2514 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

87 - احمد محمد عبدالواحد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25180   قيدت فى   06-06-2017 برقم 

ايداع    2985 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

88 - احمد عبد الحميد عبد البارى خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25431   قيدت فى   2017-06-06 

برقم ايداع    3341 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

89 - احمد حسين عواد على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5875   قيدت فى   11-12-2011 برقم 

ايداع    2221 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

90 - سيد محمد على ابو كف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6568   قيدت فى   18-03-2012 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

91 - حسن حافظ حسن عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6930   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

1131 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

92 - حكيم عبد السيد حكيم عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6957   قيدت فى   13-05-2012 برقم 

ايداع    1166 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

93 - منصوره رفاعى احمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7016   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    

1249 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

94 - احمد رمضان محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7037   قيدت فى   27-05-2012 برقم ايداع    

1277 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

95 - نورا حمدي رمضان سيد السخي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12956   قيدت فى   03-08-2014 برقم 

ايداع    2402 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

96 - عبدالشافي لتوريد مواد البناء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15328   قيدت فى   22-03-2015 برقم 

ايداع    1339 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

97 - محمد صالح سلمه سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16067   قيدت فى   18-05-2015 برقم ايداع    

2427 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

98 - محمد كامل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16672   قيدت فى   12-07-2015 برقم ايداع    

3329 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

99 - حسين منصور ابراهيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19687   قيدت فى   08-03-2016 برقم 

ايداع    1441 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

100 - خليل عبدالفتاح سيد صوفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22107   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    5209 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

101 - مصطفى محمود محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24237   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    1428 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

102 - وليد فارس سيد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1077   قيدت فى   14-06-2009 برقم ايداع    

810 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-13

103 - احمد يحيى ابو العل محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6962   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    1175 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

104 - ايمن يسرى احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16997   قيدت فى   18-08-2015 برقم ايداع    

3795 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

105 - ابراهيم عبداللة عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20499   قيدت فى   04-05-2016 برقم 

ايداع    2710 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

Page 54 of 59 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

106 - سيد محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21232   قيدت فى   04-07-2016 برقم ايداع    

3868 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

107 - هيثم محمد محمد سيد سيد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24504   قيدت فى   2017-04-02 

برقم ايداع    1902 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

108 - سامح احمد محمود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25197   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    3015 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

109 - محمد مبارز محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5294   قيدت فى   18-08-2011 برقم ايداع    

1504 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

110 - عبد الهادى حسن على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6743   قيدت فى   09-04-2012 برقم 

ايداع    882 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

111 - جمال حسن ابراهيم قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8327   قيدت فى   20-11-2012 برقم ايداع    

2913 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-19

112 - حمدان محمود فرج شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18472   قيدت فى   14-12-2015 برقم ايداع    

5940 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

113 - صباح محمد عبد النبى نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18892   قيدت فى   17-01-2016 برقم 

ايداع    263 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

114 - محمد صالح السيد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21436   قيدت فى   31-07-2016 برقم ايداع    

4213 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

115 - فتحية شهدي احمد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24434   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

1761 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

116 - فتحيه شهد احمد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24434   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

1762 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

117 - السمان للثاث المكتبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24719   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

2229 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

118 - رابحه عبدا قناوى محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24885   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    2507 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

119 - تعديل السم التجاري الي عادل لصناعات البلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25211   قيدت فى   

22-05-2017 برقم ايداع    3039 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-21

120 - فاطمه مصلح السيد سليمان السنهوتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25343   قيدت فى   2017-05-30 

برقم ايداع    3222 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

121 - فاطمه براوى محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3692   قيدت فى   25-10-2010 برقم ايداع    

1942 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

122 - محمد احمد السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6982   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

1203 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

123 - عصام حامد علم الدين حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8924   قيدت فى   06-02-2013 برقم ايداع    

338 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-05

124 - الطبلوى محمد سالم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10905   قيدت فى   24-11-2013 برقم ايداع    

2895 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-23

125 - محمد زكريا عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15781   قيدت فى   27-04-2015 برقم 

ايداع    2005 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

126 - سامى احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16752   قيدت فى   26-07-2015 برقم ايداع    

3451 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

127 - سعديه صبحى لبيب يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17038   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    3851 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22
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128 - احمد خالد سليمان جابر الطحاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23474   قيدت فى   2017-01-09 

برقم ايداع    191 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

129 - اشرف فتحى سعد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24193   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    1369 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

130 - محمد عبد الوهاب اسماعيل زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24876   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    2488 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

131 - مرسى عبدالرسول محمد عبدالرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25168   قيدت فى   2017-05-18 

برقم ايداع    2970 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

132 - احمد حمدي حسن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25384   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    3276 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

133 - مديحه رؤوف مسيحه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6269   قيدت فى   05-02-2012 برقم 

ايداع    307 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

134 - مخبز نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15052   قيدت فى   01-03-2015 برقم ايداع    948 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

135 - طارق عادل محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19605   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

1316 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

136 - هانى سيد عبد الحميد فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3460   قيدت فى   16-09-2010 برقم ايداع    

1665 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

137 - عبد الحليم بخيت احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3916   قيدت فى   06-12-2010 برقم 

ايداع    2199 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

138 - ايمن حسن مصطفى سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7007   قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    

1240 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

139 - ساميه ابراهيم محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8444   قيدت فى   04-12-2012 برقم ايداع    

3060 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-03

140 - فاطمه سعيد محمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17393   قيدت فى   21-09-2015 برقم 

ايداع    4378 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

141 - الفقى استور للموبايلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19408   قيدت فى   22-02-2016 برقم ايداع    

1044 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

142 - الوكيل للغزل والستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22867   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

6375 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

143 - نبية حسن على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23006   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

6589 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

144 - سلم محمد عبد الحميد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23576   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    367 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

145 - مراد نسيم مراد نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24065   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

1147 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

146 - جهاد سمير محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24920   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

2568 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

147 - امام محمد امام محمد خفاجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25380   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    3271 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

148 - محمود فؤاد فرج حسن فرج خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25590   قيدت فى   2017-06-15 

برقم ايداع    3579 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

149 - سيد على خليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2443   قيدت فى   15-03-2010 برقم ايداع    468 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14
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150 - رضا عبد المجيد خضر سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5929   قيدت فى   18-12-2011 برقم ايداع    

2287 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

151 - نجلءحسين دسوقى ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6671   قيدت فى   01-04-2012 برقم 

ايداع    795 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

152 - مؤسسه بخيت للمقاولت واعمال التشطيب الستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16945   

قيدت فى   13-08-2015 برقم ايداع    3725 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-12

153 - ياسر عبدالمنعم صالح يحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20038   قيدت فى   03-04-2016 برقم 

ايداع    2022 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

154 - يحى سامى يحى محمد شداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20335   قيدت فى   19-04-2016 برقم 

ايداع    2459 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

155 - سهير صبرى كمال درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21133   قيدت فى   22-06-2016 برقم 

ايداع    3722 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

156 - مصغوات عزمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21137   قيدت فى   29-06-2016 برقم ايداع    

3726 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

157 - محمد ذكى عبدالرازق ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21868   قيدت فى   30-08-2016 برقم 

ايداع    4867 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

158 - ياسر حسنى على عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24991   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    2682 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

159 - عزيزة حسن محمد محمد العسكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25690   قيدت فى   2017-06-21 

برقم ايداع    3734 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

160 - سامر كمال السيد على شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5819   قيدت فى   01-12-2011 برقم 

ايداع    2156 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

161 - فضل فاروق عبد المجيد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6570   قيدت فى   2012-03-18 

برقم ايداع    669 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

162 - احمد صلح فتحى ابو سبيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6694   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

827 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

163 - سمير رفعت سعيد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7087   قيدت فى   03-06-2012 برقم 

ايداع    1335 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

164 - ابوبكر محمد عبدالعزيز محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21089   قيدت فى   2016-06-20 

برقم ايداع    3653 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

165 - سليمان احمد سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23927   قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    

948 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

166 - عبدالحميد حسانين احمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24715   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    2221 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

167 - عبد الفتاح السيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1492   قيدت فى   07-09-2009 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

168 - محمد حنفى عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6855   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

1025 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

169 - عادل مصيلحي عبده طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16221   قيدت فى   31-05-2015 برقم ايداع    

2646 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

170 - اسلم احمد مدبولى ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19089   قيدت فى   31-01-2016 برقم 

ايداع    539 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

171 - بلل بدر حافظ حمدون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19854   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

1706 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19
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172 - صلح على حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20577   قيدت فى   10-05-2016 برقم ايداع    

2838 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

173 - سيد محمد محمود احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20756   قيدت فى   22-05-2016 برقم 

ايداع    3101 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

174 - على مصطفى على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20832   قيدت فى   26-05-2016 برقم ايداع    

3218 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

175 - محمود حسن محمد شحاته الباجورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22292   قيدت فى   2016-10-11 

برقم ايداع    5494 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

176 - هشام صبحى سيد يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22944   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

6500 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

177 - رشدى محمد عبدالسلم على لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23319   قيدت فى   2016-12-26 

برقم ايداع    7080 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

178 - عبدالرحيم صبحى عبده المغربل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23459   قيدت فى   08-01-2017 برقم 

ايداع    170 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

179 - سيد عبد ا سيد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25291   قيدت فى   04-06-2017 برقم 

ايداع    3147 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

180 - رومانى نادى شحاته حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   209   قيدت فى   13-11-2008 برقم ايداع    

215 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

181 - احمد محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   495   قيدت فى   04-02-2009 برقم ايداع    

132 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

182 - خالد فولى عبد السلم فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5256   قيدت فى   10-08-2011 برقم 

ايداع    1454 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

183 - وائل فتحى احمد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17395   قيدت فى   21-09-2015 برقم 

ايداع    4380 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

184 - عبد الرحمن جمعه خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17498   قيدت فى   04-10-2015 برقم ايداع    

4527 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

185 - حازم السيد محمود عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19795   قيدت فى   16-03-2016 برقم 

ايداع    1608 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

186 - رمضان نجاح محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22396   قيدت فى   18-10-2016 برقم ايداع    

5664 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

187 - اسامه سمير البشير شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23097   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

6747 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

188 - ابراهيم سيد احمد حمزة رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25046   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    2777 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

189 - محمد ناصر محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25071   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

2813 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

190 - احمد الصادق محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25118   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

2899 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

191 - محمد نجيب مصطفى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25647   قيدت فى   2017-06-20 

برقم ايداع    25647 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - ابانوب هنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24931  قيدت فى  04-05-2017 برقم ايداع   2584 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

2 - شركه كمال عبدالعليم حسن زهران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24227  قيدت فى  2017-03-09 

برقم ايداع   1415 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2027  

12:00:00ص

3 - محمد عبد الفتاح نعيم عفيفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22926  قيدت فى  27-11-2016 برقم 

ايداع   6470 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2026  

12:00:00ص
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