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قيود أفراد

1 - محمود مسعد محمد عبدالوهاب على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1178 ورقم قيد 24622    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية ميت مسعود بملك/ حسنى 

عبدالهادى راغب

2 - تامر عاطف السعيد على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1179 

ورقم قيد 24623    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى حلب, بجهة محافظة الدقهلية ميت ابوالحارث بملك/ 

عاطف السعيد على

3 - محمد السباعى عبدالفتاح عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1182 ورقم قيد 24624    محل رئيسى  عن تجهيز خضراوات و فاكهه, بجهة محافظة الدقهلية الدير بملك/ امين 

يحى امين رزق

4 - احمد محمد بدير محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1189 ورقم 

قيد 24625    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الدقهلية ميت دمسيس بملك/ بدير محمد بدير 

ابوالمعاطى

5 - محمد رفعت على نصر البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1194 ورقم قيد 24626    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية طنامل الشرقى-ملك/ رفعت 

على نصر البسيونى

6 - ابراهيم محمد ابراهيم عبده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1213 

ورقم قيد 24627    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس والمهمات العسكريه, بجهة محافظة 

الدقهلية شبراويش -بملك/ محمد ابراهيم عبده الشرم

7 - تامر رافت النبوى ابووالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1220 

ورقم قيد 24628    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار و اكسسوارات سيارات, بجهة محافظة الدقهلية منيه 

سمنود - بملك/ رافت النبوى المرغنى ابووالى

8 - عبدالحميد شهاب عبدالحميد العوضى راشد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 1224 ورقم قيد 24629    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية ميت فضاله-ملك/ 

شهاب عبدالحميد العوضى راشد

9 - مروه عبدالحليم الشحات راغب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1227 ورقم قيد 24630    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية ميت مسعود بملك/ رضا 

الدسوقى على الصباغ

10 - هانى الشحات شوقت مقبول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1228 

ورقم قيد 24631    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الدقهلية ميت اشنا-ملك/ رضا احمد 

عبدالسلم

11 - حلمى صلح عبدالفتاح عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1229 ورقم قيد 24632    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية منشاه منصور-ملك/ صلح 

عبدالفتاح عبدالعليم

12 - حسام الدين عبدالماجد حامد الشنهابى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 1230 ورقم قيد 24633    محل رئيسى  عن تجاره ادوات نظافه ومشمعات, بجهة محافظة الدقهلية نوسا 

البحر-ملك/ ابراهيم احمد يوسف

13 - حسام حسن البدراوى السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1234 

ورقم قيد 24634    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية ميت دمسيس بملك/ محمد 

السيد البدراوى
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14 - ابراهيم يوسف عبدالسميع رطب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1242 ورقم قيد 24636    محل رئيسى  عن ورشه زخرفه زجاج, بجهة محافظة الدقهلية منيه سمنود بملك/ 

الهام الموافى احمد جابر

15 - على السيد على رجب قزامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1243 ورقم قيد 24637    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الدقهلية ميت العامل  بملك/ السيد 

على رجب قزامل

16 - محمد السعيد اسماعيل هابير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1244 

ورقم قيد 24638    محل رئيسى  عن تجاره بن و مشتملته, بجهة محافظة الدقهلية اخطاب بملك/ محمد 

عبدالكريم منصور عبدالكريم

17 - مصطفى الشربينى ابواليزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1246 ورقم قيد 24639    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية طنامل الشرقى بملك/ السيد 

محمد سليمان سليمان

18 - عطا سليمان محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1247 

ورقم قيد 24640    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية ميت مسعود بملك/ محمد سليمان 

محمد محمود

19 - عرفات عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1248 ورقم قيد 24641    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية طنامل الشرقى بملك/ 

عرفات عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن

20 - بسام عاطف مصطفى احمد علوان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1249 ورقم قيد 24642    محل رئيسى  عن مصنع اكياس بلستيك, بجهة محافظة الدقهلية شبراويش - شارع 

ابوبكر الصديق بملك/ محمد فتحى احمد حسن

21 - محمد السيد البدراوى السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1250 

ورقم قيد 24643    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا المهمات والملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الدقهلية ميت دمسيس بملك/ حسام حسن البدراوى السيد

22 - ميرفت السيد عبدالجواد السيد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1251 ورقم قيد 24644    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية طنامل الشرقى بملك/ 

محمود ابراهيم احمد فرج ا

23 - نجلء محمد رضا عبدالمنعم متولى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1252 ورقم قيد 24645    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية صهرجت الصغرى  بملك/ احمد 

مصطفى ابراهيم محمد

24 - محمود السعيد السيد السعيد داود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1254 ورقم قيد 24646    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية اللوندى بملك/ احمد مجدى احمد 

محمد الحلو

25 - رزق حسن رزق شحاته سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1255 ورقم قيد 24647    محل رئيسى  عن معرض لتجاره الموبيليا, بجهة محافظة الدقهلية نوسا البحر-ملك/ 

محمد رزق حسن رزق شحاته

26 - محمد حمدى عبدالحميد شعبان البلط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1262 ورقم قيد 24648    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى حلبه, بجهة محافظة الدقهلية ش/ حوض 

الحويضات /برج النور / سنجيد بملك / رجب مصطفى حماده البلط
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27 - فوزى فوزى ابراهيم عوض حمام تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1263 ورقم قيد 24649    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيماعدا المجموعه19 

والفقره36 من المجموعه6, بجهة محافظة الدقهلية نوسا الغيط-ملك/ فوزى ابراهيم عوض حمام

28 - شريهان عبدالهادى سليمان العيسوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1270 ورقم قيد 24650    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية ميت مسعود-ملك/ هانى محمد 

عبدالحميد حسن

29 - اميره مختار منصور محمد ابوعيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1272 ورقم قيد 24651    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الدقهلية تلبنت-ملك/ احمد محمد 

محمد جمعه

30 - عبدالوهاب عبدالرحمن محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1278 ورقم قيد 24652    محل رئيسى  عن صناعه التريكو, بجهة محافظة الدقهلية عزبه الشوكى بملك/ 

عبدالوهاب عبدالرحمن محمد على

31 - عبدا صبرى عبدا حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1279 

ورقم قيد 24653    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية صهرجت الصغرى بملك/ عبدا صبرى 

عبدا حسن

32 - محمد المتولى معوض جمعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1281 ورقم قيد 24654    محل رئيسى  عن تجاره حدايد و بويات, بجهة محافظة الدقهلية طنامل الغربى بملك/ 

بليغ اسماعيل على الدسوقى

33 - فاطمه فهيم حسن سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1282 

ورقم قيد 24655    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيماعدا الملبس والمهمات العسكريه, بجهة محافظة 

الدقهلية البساتين-ملك/ محمد محمود رشوان محمد

34 - على على عبدالمقصود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1285 ورقم قيد 24656    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وتجاره المواشى الحلبه, بجهة محافظة الدقهلية 

نوسا البحر-شارع الكوبرى-ملك/ على عبدالمقصود محمد شعبان

35 - احمد محمد ابراهيم المرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1291 

ورقم قيد 24657    محل رئيسى  عن مصنع تريكو, بجهة محافظة الدقهلية عزبه الشوكى-ملك/ محمد ابراهيم 

المرسى على

36 - حامد عبداللطيف محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1294 ورقم قيد 24658    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الدقهلية برج النور 

الحمص -ملك/ ايهاب سعد عبدالعزيز منصور

37 - احمد الدسوقى معوض حطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1297 ورقم قيد 24659    محل رئيسى  عن ورشه زخرفه زجاج, بجهة محافظة الدقهلية جراح بملك/ احمد نبيه 

الصاوى العمراوى

38 - اسلم فريد محمود ل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1299 

ورقم قيد 24660    محل رئيسى  عن ورشه زخرفه زجاج, بجهة محافظة الدقهلية جراح بملك/ حسن حسن 

النبوى حسن

39 - ريهام توكل على عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1300 ورقم قيد 24661    محل رئيسى  عن تاجير فساتين زفاف, بجهة محافظة الدقهلية الجلء-ملك/ ناجى 

حلمى احمد الدغيدى
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40 - فتوح ابراهيم عطا ا ابراهيم شقوير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 1304 ورقم قيد 24663    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الدقهلية ميت دمسيس - 

شارع مندور - بملك/ ابراهيم عطا ا ابراهيم شقوير

41 - رضا محمد عبده السرساوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1307 

ورقم قيد 24664    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة الدقهلية بقطارس -كفر ديرب -بملك/ 

وداد محمد احمد

42 - عبدالهادى محمد عبدالهادى المل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1311 ورقم قيد 24665    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الدقهلية شبراويش -ملك /رضا محمد خضر 

الشافعى

43 - سماح عبدالغنى حسن عطا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1313 

ورقم قيد 24666    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا المهمات والملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الدقهلية بقطارس -ملك/ رضا عزت عطيه

44 - رنه نصر عبدالمنعم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1331 ورقم قيد 24668    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية صهرجت الصغرى -بملك/ رضا 

شوقى محمد عبد المجيد

45 - يسرى وجيه عبده كسبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1339 

ورقم قيد 24669    محل رئيسى  عن مشغل شريط ستائر, بجهة محافظة الدقهلية برج النور الحمص - هنجر 

دور ارضى - بملك/ محمود على شحاته عبدالعزيز كسبه

46 - اسامه محمد ابواليمين العفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1341 ورقم قيد 24670    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار و اكسسوارات السيارات, بجهة محافظة الدقهلية 

منيه سمنود بملك/ نجوى حمزه محمد الحلو

47 - حسين مصطفى حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1355 ورقم قيد 24671    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس والمهمات العسكريه, بجهة 

محافظة الدقهلية طنامل الغربى-ملك/ مصطفى حسين محمود

48 - مصطفى يسرى محمد عبدالستار محمد المؤذن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 1357 ورقم قيد 24672    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية صهرجت الصغرى بملك/ 

سحر محمد عبدالمقصود محمد

49 - عمرو عصام محمد سلمه حجازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1359 ورقم قيد 24673    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات فيماعدا توريد العماله, بجهة 

محافظة الدقهلية صهرجت الصغرى-ملك/ جميله عبدالقادر ابراهيم على

50 - صلح السيد محمد عوض خطاب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1363 ورقم قيد 24674    محل رئيسى  عن صناعه التريكو والعقاده وشغل الستائر, بجهة محافظة الدقهلية 

طنامل الشرقى-ملك/ هناء محمد محمود رمضان

51 - محمد عاطف الشوربجى ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1366 ورقم قيد 24675    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الدقهلية منيه سمنود-ملك/ وجيهه 

محمد عيد عبدالطيف

52 - احمد عبدالحميد محمد على مراد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1367 ورقم قيد 24676    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الدقهلية نوسا الغيط 

بملك/عبدالحميد محمد على مراد
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53 - محمد السيد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1368 

ورقم قيد 24677    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الدقهلية فيشابنا بملك/ عصام محمد 

محمد البيومى

54 - فيصل ابراهيم ابوزيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1376 ورقم قيد 24678    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيماعدا المهمات والملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الدقهلية طنامل الشرقى-ملك/ فيصل ابراهيم ابوزيد عبدالرحمن

55 - اسماعيل محمد محمد محمد زهره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1377 ورقم قيد 24679    محل رئيسى  عن ورشه صيانه مصوغات ذهبيه, بجهة محافظة الدقهلية ميت العامل-

ملك/ عصام سعد سعد قاسم

56 - طارق حامد ابراهيم سمره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1381 

ورقم قيد 24680    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الدقهلية البساتين بملك/ عائشه محمد 

احمد عبدالحليم خليفه

57 - احمد ناصر محمد بدران ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1382 ورقم قيد 24681    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة الدقهلية البساتين  بملك/ 

ناصر محمد بدران ابوزيد المنشاوى

58 - محمود محمد عبدالبر محمود الساعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 1385 ورقم قيد 24682    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه, بجهة محافظة الدقهلية ميت دمسيس بملك/ عبده 

محمد عبدالبر محمود

59 - ياسر عرفه السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1387 

ورقم قيد 24683    محل رئيسى  عن صناعه الملبس )فيما عدا المهمات والملبس العسكريه ( والمنسوجات 

الجاهزه, بجهة محافظة الدقهلية طنامل الشرقى بملك / عرفه السيد السيد

60 - محمد على الدين عبدالعزيز يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 1389 ورقم قيد 24684    محل رئيسى  عن مكتبة )تجاره كتب وادوات مكتبية(, بجهة محافظة الدقهلية 

فيشابنا بملك / محمد سعد محمد سعد

61 - محمد السعيد محمد البدراوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1391 ورقم قيد 24685    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الدقهلية برج النور الحمص 

بملك/ محمد عبداللطيف السيد

62 - محمد السيد محمود الجميل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1392 

ورقم قيد 24686    محل رئيسى  عن مصنع انظمه صوتية ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة الدقهلية البساتين -بملك / السيد 

محمود الجميل بدر

63 - عبدالمعبود يحيى عبدالمعبود يونس العمراوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-05-2022 برقم ايداع 1393 ورقم قيد 24687    محل رئيسى  عن ثلجه موز وتجاره خضار وفاكهه, 

بجهة محافظة الدقهلية جراح-ملك/ يحيى عبدالمعبود يونس العمراوى

64 - السيد محرم ابوالمعاطى الديب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1395 ورقم قيد 24688    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الدقهلية شبراويش-ملك/ محرم 

ابوالمعاطى عبدا

65 - احمد احمد محمد احمد سيد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 1398 ورقم قيد 24689    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الدقهلية نوسا الغيط-ملك/ 

ساره عبدالرحمن على عبدالعزيز

Page 6 of 17 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

66 - محمد رضا محمد على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1399 

ورقم قيد 24690    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيماعدا الملبس والمهمات العسكريه, بجهة محافظة الدقهلية 

طنامل الغربى بملك/ رضا محمد على سليم

فروع الفراد

قيود الشركات

1 - محمد السعيد المتولى احمد العراقى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    1325 ورقم قيد  24667    مركز عام  عن المقاولت العامة والتوريدات  بجهة 

محافظة الدقهلية صهرجت الصغرى ملك/ السعيد المتولى احمد العراقى

فروع الشركات

1 - شركة ورثه ابراهيم عبدالحكيم العفيفى لتصدير وتصنيع وتجاره الملبس الجاهزه والداخليه والقمشه 

والمفروشات والوبريات والنسيج   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    1301 ورقم قيد   24662   فرعى  

عن مصنع لتصنيع وتصدير  وتجاره الملبس الجاهزه والداخليه والقمشه والمفروشات والوبريات والنسيج )فيما 

عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة الغربية شارع القاهره السكه الوسطى بملك/ ابراهيم صلح الدين احمد 

سليمان

2 - شركة ورثه ابراهيم عبدالحكيم العفيفى لتصدير وتصنيع وتجاره الملبس الجاهزه والداخليه والقمشه 

والمفروشات والوبريات والنسيج   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    1301 ورقم قيد   24662   فرعى  

عن مصنع لتصنيع وتصدير  وتجاره الملبس الجاهزه والداخليه والقمشه والمفروشات والوبريات والنسيج )فيما 

عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة الدقهلية ش0 الستاد بملك/ ابراهيم عبدالحكيم العفيفى مسعد
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 محو - شطب

1 - مى كمال السيد الزامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14649 قيد فى 01-09-2004 برقم ايداع  998 وفى 

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

2 - نرمين فتح ا فتح ا البيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21807 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع  2711 

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

3 - ياسر ايوب عبدا فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   803 قيد فى 13-02-1988 برقم ايداع  163 وفى 

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

4 - محمد ياسر السيد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19412 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع  2017 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزاله التجاره نهائيا

5 - محمد فتحى ابراهيم التليس  تاجر فرد سبق قيده برقم   20222 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع  2210 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لنهاء نشاط الفرع

6 - فاطمه عباس احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23048 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  962 

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

7 - حسن سليمان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   22039 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع  478 

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

8 - عادل عزيز متياس اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14033 قيد فى 31-05-2003 برقم ايداع  639 

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

9 - بشرى حسن حسن الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17206 قيد فى 29-09-2010 برقم ايداع  1352 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزالها التجاره نهائيا

10 - جمال عبده احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1404 قيد فى 25-10-1988 برقم ايداع  807 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد للوفاه

11 - فكرى احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17485 قيد فى 09-06-2011 برقم ايداع  682 وفى تاريخ  

18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزاله التجاره نهائيا

12 - ليلى عبد الرحمن شعبان سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18387 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع  36 

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

13 - منصور محفوظ عبدالهادى زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم   9480 قيد فى 15-06-1996 برقم ايداع  

927 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيدلعتزاله التجاره نهائيا

14 - ابو المجد عطا ابو المجد غزاله  تاجر فرد سبق قيده برقم   9487 قيد فى 18-06-1996 برقم ايداع  

947 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزاله التجاره نهائيا

15 - عفاف السيد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23278 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  1705 

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

16 - نهى محمد عطيه رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   12661 قيد فى 17-12-2000 برقم ايداع  1101 

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

17 - محمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   632 قيد فى 26-12-1987 برقم ايداع  674 وفى تاريخ  

24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزاله التجاره نهائيا

18 - ناصر محمد احمد السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13267 قيد فى 15-09-2001 برقم ايداع  1089 

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

19 - صبحى على الشحات غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16228 قيد فى 23-04-2008 برقم ايداع  493 

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

20 - وحيد سعد حسن حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18558 قيد فى 09-06-2014 برقم ايداع  719 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزاله التجاره نهائيا

21 - السيد على السيد اسماعيل قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18196 قيد فى 22-05-2013 برقم ايداع  

646 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزاله التجاره نهائيا
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22 - فوزى عبدالغفار احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9535 قيد فى 04-07-1996 برقم ايداع  1038 

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

رأس المال

1 - معتز محمد عبدالغنى العلوى تاجر فرد سبق قيده برقم   22790 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع   107 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

2 - محمد فتحى ابراهيم التليس تاجر فرد سبق قيده برقم   20222 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع   630 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - احمد عبد الدايم العشرى صلح تاجر فرد سبق قيده برقم   19981 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع   

1374 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

4 - صلح صلح عبدالسلم جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   22775 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع   58 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - صفوت محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   21695 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع   2343 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

6 - طارق احمد ابراهيم المراكبي تاجر فرد سبق قيده برقم   22455 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع   

1732 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

7 - احمد عبدالحكيم طه محمد الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   18893 قيد فى 22-02-2015 برقم ايداع   

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

8 - مصطفى ابراهيم محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   23230 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   

1536 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

9 - اسلم طلعت محمد محمود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   18363 قيد فى 18-12-2013 برقم ايداع   

1414 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

10 - احمد السيد الشحات جبل تاجر فرد سبق قيده برقم   19173 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع   1315 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

11 - محمد سرور ابراهيم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   23444 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع   

73 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

12 - خالد بكر محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   24238 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع   2546 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

13 - عبدالعظيم محسن عبدالعظيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   20941 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع   

2396 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - حازم مصطفى عبدالحكيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   21989 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع   

360 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - رضا السيد سيد احمد محمد الحناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   22803 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع   

137 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

16 - نهاد محمد امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16854 قيد فى 26-01-2010 برقم ايداع   127 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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العناوين 

1 - محمد فتحى ابراهيم التليس تاجر فرد سبق قيده برقم    20222 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع    2210 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم التاشير بتعديل الرئيسى المودع برقم 

2210 الى فرع و الفرع المودع برقم 630 فى 2022/03/07 الى رئيسى و شطب الفرع بعد التعديل

2 - محمد فتحى ابراهيم التليس تاجر فرد سبق قيده برقم    20222 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    630 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم التاشير بتعديل الرئيسى المودع برقم 

2210 الى فرع و الفرع المودع برقم 630 فى 2022/03/07 الى رئيسى و شطب الفرع بعد التعديل

3 - صفوت محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    21695 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع    2343 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الديرس -اجا -الدقهليه بملك/ محمد 

عبدالعزيز مصطفى

4 - اسلم طلعت محمد محمود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    18363 قيد فى 18-12-2013 برقم ايداع    

1414 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى/ البيلوق -

مركز اجا  بملك/ حلمى رمزى عبد الحليم

5 - محمد صلح محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    21251 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    143 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى شارع الساحه-ملك/ 

اميره عامر فهمى محمد عامر

6 - فتحى فتحى عبدالعظيم ابو السعد تاجر فرد سبق قيده برقم    23433 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    

47 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى/ فتحى 

عبدالعظيم ابوالسعد شاهين

7 - حازم مصطفى عبدالحكيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    21989 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

360 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان ليصبح  /طنامل 

الشرقى بملك/ محمد الشافعى عطيه الشافعى

8 - حسام الدين عبدالماجد حامد الشنهابى تاجر فرد سبق قيده برقم    24633 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

1230 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى/ نوسا البحر 

- شارع المقابر بملك/ مصطفى السيد يوسف

9 - حمدي عنتر متولي البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    13839 قيد فى 22-12-2002 برقم ايداع    1388 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى / قريه السلم بملك/ 

محمد عبدالرحمن محمد سرور عن ورثه عبدالرحمن محمد سرور

10 - احمد محمد بيومى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    22939 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع    698 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 حسين رياض بملك/ محمد حسانين 

محمود على
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - محمد جلل عبدالحليم سالم الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  23861 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    

1388وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تجاره اقمشه

2 - اسلم طلعت محمد محمود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  18363 قيد فى 18-12-2013 برقم ايداع    

1414وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / عطاره وبقاله

3 - محمد احمد محمد ابوحليمه تاجر فرد سبق قيده برقم  15718 قيد فى 07-12-2006 برقم ايداع    1358

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مستلزمات مزارع

4 - محمد احمد محمد ابوحليمه تاجر فرد سبق قيده برقم  15718 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    2199

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مستلزمات مزارع

5 - حازم مصطفى عبدالحكيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  21989 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

360وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط الى/ مصنع تريكو

6 - حسام الدين عبدالماجد حامد الشنهابى تاجر فرد سبق قيده برقم  24633 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

1230وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تجاره بقاله

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23983 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2021  برقم ايداع 1,764.000 الى : اضافه السمه التجاريه/ الندلس للمقاولت العامه

2 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23139 وتم ايداعه بتاريخ   

06-09-2020  برقم ايداع 1,241.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / مؤسسه اسنان للمستلزمات الطبيه

3 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24571 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2022  برقم ايداع 996.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / مكتب السعيد للتوريدات العامه و 

استصلح الراضى و الخدمات الزراعيه ) مبيدات و مخصبات (

4 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22146 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2019  برقم ايداع 795.000 الى : اضافه سمه تجاريه/ مصنع العميد للبلستيك
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الشخاص

1 - محسن فتحى عبدالعظيم ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18078 وتم ايداعه بتاريخ  2013-01-14 

برقم ايداع    56تم التأشير فى تاريخ   14-01-2013   بــ  

2 - محمد فتحى عبدالعظيم ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18078 وتم ايداعه بتاريخ  2013-01-14 

برقم ايداع    56تم التأشير فى تاريخ   14-01-2013   بــ  

3 - عبد الحميد السيد عبد الحميد النفيلى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18680 وتم ايداعه بتاريخ  

21-09-2014 برقم ايداع    1142تم التأشير فى تاريخ   21-09-2014   بــ  

4 - احمد محمد السعيد ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   22455 وتم ايداعه بتاريخ  25-08-2019 برقم 

ايداع    1732تم التأشير فى تاريخ   25-08-2019   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة رشدى عبد المعز داود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    6026 قيدت فى 24-11-1992 برقم 

ايداع   1399 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه والنتهاء من 

تصفيتها

رأس المال

العناوين
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النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19020   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-05-2015 برقم ايداع    769 الى   تعديل اسم الشركه الى/ شركه ابناء شوقى السيد محمد 

السيد

الشخاص

1 - محمد يوسف سعد عيد سعد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18782   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2014 برقم ايداع   1587 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2014  بــ :  تم اضافه بند لجميع الشركاء 

مجتمعين او منفردين حق المصادقه على الحسابات المدينه و الدائنه و العمال المصرفيه و تعيين الموظفين و 

فصلهم و لهما الحق فى ادخال شركاء جدد و كذلك البيع و الشراء و يجوز للشركه القرض و الرهن بموافقه جميع 

الشركاء كما يحق لجميع الشركاء حق التوقيع على الشيكات البنكيه من حساب الشركه منفردين او مجتمعين و لقيام 

بكافه اعمال البنوك باسم و حساب الشركه

2 - احمد شوقى السيد محمد السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19020   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2015 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - احمد احمد محمد العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5019   قيدت فى   09-11-1991 برقم ايداع    

952 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

2 - ابراهيم علي محمد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14370   قيدت فى   24-01-2004 برقم ايداع    82 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-23

3 - منير فريد محمد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15928   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

623 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

4 - سعيد محمد سليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17440   قيدت فى   15-05-2011 برقم ايداع    

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

5 - احمد عبد الستار محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17505   قيدت فى   03-07-2011 برقم 

ايداع    805 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

6 - فاتن عبدا رمضان البلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17756   قيدت فى   04-03-2012 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

7 - سناء محمد عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18630   قيدت فى   11-08-2014 برقم ايداع    

951 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-10

8 - عرفات سامى عرفه حسب سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19499   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    101 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

9 - ياسر ايوب عبدا فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   803   قيدت فى   13-02-1988 برقم ايداع    163 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

10 - كريمه السيد محمد الشناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15110   قيدت فى   21-08-2005 برقم ايداع    

955 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-20

11 - محمد ياسر السيد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19412   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

2017 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

12 - ايمن محمد عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19935   قيدت فى   08-06-2016 برقم ايداع    

1256 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

13 - رمضان ابراهيم العدل ابراهيم طوبار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20358   قيدت فى   2017-02-09 

برقم ايداع    280 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

14 - مؤسسه محمد مصطفى مصطفى ابوحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14920   قيدت فى   

20-08-2015 برقم ايداع    1300 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-19

15 - رندا محمد المنير محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18947   قيدت فى   05-04-2015 برقم 

ايداع    544 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-04

16 - احمد السيد الشحات جبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19173   قيدت فى   23-08-2015 برقم ايداع    

1315 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

17 - صيدلية محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9686   قيدت فى   17-09-1996 برقم ايداع    1360 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

18 - طلبه محمد طلبه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15414   قيدت فى   18-04-2006 برقم ايداع    

477 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

19 - حسن عبدالعال ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20116   قيدت فى   08-09-2016 برقم 

ايداع    1796 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

20 - احمد مجدى محى السيد الخطابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20549   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    956 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08
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21 - اميره احمد احمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15894   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    

517 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

22 - اسلم طلعت محمد محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18363   قيدت فى   18-12-2013 برقم 

ايداع    1414 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

23 - سعديه حموده محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9681   قيدت فى   17-09-1996 برقم ايداع    

1352 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

24 - مخلص الرفاعى المرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18651   قيدت فى   01-09-2014 برقم 

ايداع    1040 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

25 - حسن حسن عبد المطلب بلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19109   قيدت فى   13-07-2015 برقم ايداع    

1111 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

26 - جمال عبده احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1404   قيدت فى   25-10-1988 برقم ايداع    

807 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-24

27 - محمد مجاهد عبدا عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4483   قيدت فى   06-04-1991 برقم 

ايداع    328 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

28 - محمد احمد محمد حبو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19794   قيدت فى   06-04-2016 برقم ايداع    

816 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

29 - فكرى احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17485   قيدت فى   09-06-2011 برقم ايداع    682 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

30 - هشام السيد عبد الهادى سبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18027   قيدت فى   06-12-2012 برقم ايداع    

1389 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-05

31 - ليلى عبد الرحمن شعبان سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18387   قيدت فى   08-01-2014 برقم 

ايداع    36 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

32 - عبدالعظيم محمد السعيد البرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12407   قيدت فى   01-04-2000 برقم 

ايداع    433 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

33 - منصور محفوظ عبدالهادى زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9480   قيدت فى   15-06-1996 برقم 

ايداع    927 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

34 - ابو المجد عطا ابو المجد غزاله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9487   قيدت فى   18-06-1996 برقم 

ايداع    947 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

35 - يوسف محمد يوسف على مناح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17586   قيدت فى   12-10-2011 برقم 

ايداع    1169 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

36 - عمرو احمد عبدالنبى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19726   قيدت فى   16-03-2016 برقم 

ايداع    620 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

37 - محمد فريد عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20528   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

892 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

38 - احمد عبدالرحمن بدير النواجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20617   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    1205 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

39 - المحمدى محمد المحمدى يوسف صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12071   قيدت فى   1999-09-20 

برقم ايداع    1507 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-19

40 - نهى محمد عطيه رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12661   قيدت فى   17-12-2000 برقم ايداع    

1101 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

41 - وحيد سعد حسن حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18558   قيدت فى   09-06-2014 برقم ايداع    

719 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

42 - ناصر محمد احمد السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13267   قيدت فى   15-09-2001 برقم ايداع    

1089 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-14
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43 - عبد ا وفيق عبد ا ابو العطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15688   قيدت فى   20-11-2006 برقم 

ايداع    1272 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

44 - سعاد ابراهيم عبد ربه شبانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18578   قيدت فى   22-06-2014 برقم ايداع    

786 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

45 - وفاء مصطفى عبد الحميد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20276   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    2432 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

46 - محمد شوقى على السماحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17877   قيدت فى   26-06-2012 برقم ايداع    

763 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

47 - عبد ا احمد عبد الحكيم العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18451   قيدت فى   07-02-2016 برقم 

ايداع    230 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

48 - عبد ا احمد عبد الحكيم العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18451   قيدت فى   05-03-2014 برقم 

ايداع    290 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-04

49 - عبد ا احمد عبد الحكيم العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18451   قيدت فى   26-03-2014 برقم 

ايداع    392 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

50 - سحر كمال حمزه منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20459   قيدت فى   30-03-2017 برقم ايداع    

668 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

51 - شوقى مصطفى مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20578   قيدت فى   22-05-2017 برقم 

ايداع    1048 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

52 - فوزى عبد الحليم المرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16767   قيدت فى   16-11-2009 برقم 

ايداع    1355 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15

53 - امال عبد ا ابراهيم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17829   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

594 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

54 - السيد على السيد اسماعيل قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18196   قيدت فى   22-05-2013 برقم 

ايداع    646 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

55 - جمال محمود كامل محمد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20336   قيدت فى   2017-01-30 

برقم ايداع    206 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

56 - فتحى عبد المنعم احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17746   قيدت فى   21-02-2012 برقم ايداع    

220 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

57 - عزت عبده محمد الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17788   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

58 - السيد الشحات السعيد محمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18278   قيدت فى   10-09-2013 برقم 

ايداع    990 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09
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تجديد شركات

1 - شركه عسكر لتجاره الدوات المنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   13558  قيدت فى  11-05-2002 برقم 

ايداع   547 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00

ص

2 - شركة رشدى عبد المعز داود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6026  قيدت فى  24-11-1992 برقم 

ايداع   1399 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2022  

12:00:00ص

3 - شركة زكريا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10446  قيدت فى  03-05-1997 برقم ايداع   771 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص
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