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قيود أفراد

1 - محمد مصطفى محمد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

727 ورقم قيد 8782    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه - طوخ - ملك / 

مصطفى محمد عبد اللطيف سليمان

2 - لبيب فهمى سيد احمد خليفة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 729 

ورقم قيد 8783    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية شارع الطريق السريع 

الزراعى- الناصريه - ملك / فايزه سعد محمود

3 - محمد كمال الدين يسين شمس الدين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

730 ورقم قيد 8784    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى - طوخ - 

ملك / عمر هشام السعيد البكش

4 - ابراهيم اسعد ابراهيم شحات تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 736 

ورقم قيد 8785    محل رئيسى  عن مزرعة ارانب, بجهة محافظة القليوبية عزبة كعيب - طوخ - ميت كنانه - 

ملك / محمد محمد سامى

5 - ابراهيم اسعد ابراهيم شحات تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 739 

ورقم قيد 8785    رئيسى آخر  عن معلف مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية ميت 

كنانه - عزبة كعيب - ملك / محمد محمد سامى

6 - زينب رضوان الطوخى عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

741 ورقم قيد 8786    محل رئيسى  عن تركيب وصيانة مصاعد وتوريدات كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية 

قها - 6 شارع خلف القسم - طوخ - ملك / مصطفى زكريا ابراهيم ابراهيم

7 - محمد عبدالرؤف محمد محمد سقايه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

746 ورقم قيد 8787    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات جديده ومستعمل, بجهة محافظة القليوبية 

قرقشنده -ملك/ علء عبدالرؤف محمد محمد

8 - على محمد عمرو على شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 747 

ورقم قيد 8788    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتسمين وحلبه وتربية وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية شارع الشنيطى - الشوبك - شبين القناطر - ملك / محمد عبد الباسط محمد سالم

9 - رافت شحاته عبدالعاطى  عامر عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 749 ورقم قيد 8789    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع وتسمين المواشى الحلبه ومنتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية شبين القناطر - مركز - شبين القناطر - كفر طحا - ملك - نبيل شحاته عبدالعاطى

10 - زينب محمد يوسف يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

750 ورقم قيد 8790    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة القليوبية طوخ - بندر طوخ - شارع عزت  بخيت النهر - 

ملك - عمر سعد محمد

11 - محمد فتحى عبدالكريم شديد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 754 

ورقم قيد 8791    محل رئيسى  عن حظيرة لتسمين وتربية المواشى وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية قها -

الناصرية -ملك/محمد حسن نجيب

12 - عبدالكريم محمد الهادى عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

757 ورقم قيد 8792    محل رئيسى  عن ورشة حداده وسمكره, بجهة محافظة القليوبية كفرمنصور -الحمايده -

ملك/حنان رمضان بيومى صبيح
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13 - الدغيدى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 758 

ورقم قيد 8793    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية مشتهر-ش عطيه عوض -ملك/

حنان عيسى محمد مسعود

14 - محمد احمد محمد رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 763 

ورقم قيد 8794    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة القليوبية الزهويين-نوى -ملك/عبدالكريم محمد 

مصطفى عبدالكريم

15 - محمود درويش عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

771 ورقم قيد 8795    محل رئيسى  عن مستودع لتجارة انابيب الغاز, بجهة محافظة القليوبية منشاة العمار - 

ملك / فاطمة شحاته محمد شحاته

16 - محمد ماهر محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 772 ورقم 

قيد 8796    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش بنك السكندرية-ملك/احمد ماهر محمد

17 - احمد السيد على السيد الجمل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

779 ورقم قيد 8797    محل رئيسى  عن تجارة الكرتون, بجهة محافظة القليوبية كفر لوان-ملك/على السيد على 

السيد الجمل

18 - صباح عبدالعزيز احمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 780 

ورقم قيد 8798    محل رئيسى  عن ورشة احذية جلود, بجهة محافظة القليوبية القشيش-ش خالد بن الوليد-ملك/

محمود رمضان موسى

19 - فاتن عفيفى على عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 781 ورقم 

قيد 8799    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية كفرطحا-ش عواد فايز-ملك/هبه حلمى محمد 

بيومى

20 - ناديه مصطفى عليوه عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 783 

ورقم قيد 8800    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية كفرطحا-شارع البحر بعد 

الكوبرى-ملك/محمد عاصم عبدالفتاح

21 - صلح عبد الفتاح عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

784 ورقم قيد 8801    محل رئيسى  عن محمصه, بجهة محافظة القليوبية منشاة العمار - طوخ - ملك / عبد 

الفتاح عبد السميع عبد الفتاح

22 - سيد جمال سيد على انوم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 785 ورقم 

قيد 8802    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل 

الدولى والداخلى(, بجهة محافظة القليوبية سنهرة- القليوبية-ملك/جمال السيد على انوم

23 - عبد المحسن حسن عبد المحسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 786 ورقم قيد 8803    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات متكامله, بجهة محافظة القليوبية 

الناصريه - قها - ملك / رمضان حسن عبد المحسن

24 - ممدوح عواد سعد عواد معن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 787 

ورقم قيد 8804    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر - مركز شبين القناطر - 

عزبة ابو خضره - القليوبيه - ملك - على عثمان السيد احمد

25 - وليد عيد لطفى عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 788 

ورقم قيد 8805    محل رئيسى  عن تجارة العلف والكتاكيت والدويه البيطريه ولوازمها فيما عدا الدويه 

البشريه, بجهة محافظة القليوبية الغزاويه - طوخ - ملك / مرفت احمد طه امام
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26 - ياسر قدرى عبد العليم معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

792 ورقم قيد 8806    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء-ملك/رفعت 

احمد سند

27 - جمال عادل عبد العزيز  سالم اللبودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 793 ورقم قيد 8807    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة القليوبية غرب السكة الحديد -ملك/ليلى عطية السيد

28 - حسن على حسن عليمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 794 ورقم 

قيد 8808    محل رئيسى  عن دعاية واعلن وتوريدات عموميه )بعد الحصول على التراخيص اللزمة فيما عدا 

توريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية قها - 

شارع شرق السكه الحديد - ملك / مصطفى حسن على حسن

29 - عبد ا رفاعى ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 803 

ورقم قيد 8809    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحة الدمغه 

والموازين التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخليه, بجهة محافظة القليوبية شارع مصرف الحصه - طوخ - ملك / 

سناء المجيد عبد العاطى

30 - مصطفى محمد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

814 ورقم قيد 8811    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع خردوات)فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة 

القليوبية ش الشيخ عثمان-ملك/ضياء محمد محمود ابرهيم

31 - حنان محمد عبدالوهاب على حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

816 ورقم قيد 8812    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية ش النقراشى-ملك/محمود فوزى 

محمود زكى

32 - محمد عادل سلمه حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 824 

ورقم قيد 8813    محل رئيسى  عن تجارة الخضار والفاكهه, بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده-ملك/ عادل 

سلمه حسن

33 - ادهم سالمان محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 825 

ورقم قيد 8814    محل رئيسى  عن محل لتجارة الخضار والفاكهه, بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده-ملك/

حسن هاشم محمد

34 - تحيه حسن على النجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 832 ورقم 

قيد 8815    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة القليوبية ش المنشاوى -

ملك/محمد سعد صابر سليمان جبر

35 - اسامه السيد عطيه بيومى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 833 ورقم 

قيد 8816    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )فيما عدا توريدالعماله والكمبيوتر والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية عرب الحصوه-

ملك/محمد السيد عطيه

36 - عمرو فوزى شحات احمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

836 ورقم قيد 8817    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر سندوه-ش ابو بكر الصديق-ملك/

مصطفى فوزى شحات احمد جاد

37 - احمد عبدالحافظ احمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

837 ورقم قيد 8818    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية كفر طحا-ملك/محمد عواد 

احمد
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38 - عمار عبد النبى عبد الرحمن شعراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 840 ورقم قيد 8819    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع نجاره باب وشباك, بجهة محافظة القليوبية كفر 

الدير - شبين القناطر - ملك / اسلم لطفى سليمان

39 - عمرو محمد عبدالبارى جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 842 

ورقم قيد 8820    محل رئيسى  عن مطحن بن, بجهة محافظة القليوبية امياى -ملك/محمد احمد ربيع

40 - رمضان صالح اكيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 843 

ورقم قيد 8821    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبليا, بجهة محافظة القليوبية كفر الدير - شبين القناطر - ملك 

/ احمد طه عزب اسماعيل

41 - احمد محمد رمضان صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 849 

ورقم قيد 8822    محل رئيسى  عن مصنع ملبس)فيما عدا الزى العسكرى(, بجهة محافظة القليوبية دندنا-ملك/

محمد رمضان صالح نصار

42 - عبدا خالد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 850 ورقم 

قيد 8823    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائية ومستلزماتها)فيما عدا الكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة القليوبية ش بورسعيد-ملك/مجدى محمد حامد

43 - بوخاترها سرور عثمان سرور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

851 ورقم قيد 8824    محل رئيسى  عن خدمات نظافة)فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(, بجهة 

محافظة القليوبية مشتهر-ملك/ابراهيم محمود عبدالمجيد محمود

44 - احمد محمد احمد الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 854 

ورقم قيد 8825    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع عطور ومستحضرات تجميل )فيما عدا الدوية وعدا توريد 

العمالة(, بجهة محافظة القليوبية ش امتداد اطلس-قها-ملك/احمد محمد عبد الرحمن

45 - سلم على محمود على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 856 ورقم 

قيد 8826    محل رئيسى  عن تربية وتسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر منصور-ملك/على 

عبدالفتاح احمد منصور

46 - ايمان كمال سالم عبد العليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 857 

ورقم قيد 8827    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية خلوة سنهرة-ملك/طاهر سيد عبد الجواد

47 - عبير محمد احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 858 ورقم 

قيد 8828    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات)بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة 

القليوبية الحصافة-ملك/جمال السيد عبد الحليم محمد

48 - نجية احمد ناصر حسن الشريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

859 ورقم قيد 8829    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية كفر الدير-ملك/جميل محمد 

عبد الفتاح سليمان

49 - ابتسام محمد عبد الحفيظ الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

860 ورقم قيد 8830    محل رئيسى  عن تربية وبيع مواشى حلبة, بجهة محافظة القليوبية طنط الجزيرة-ملك/

محمد فؤاد  الدمرداش

50 - شحته متولى حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 865 

ورقم قيد 8831    محل رئيسى  عن ورشة حدادة وبرادة, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانة-ملك/احمد متولى 

حسن
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51 - محمد امان ا محمود صبرى محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 868 ورقم قيد 8832    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية)فيما عدا الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العمالة(, بجهة محافظة القليوبية ارض الدلتا-ملك/امان اللة محمود

52 - حسن رفاعى الصغير على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 871 

ورقم قيد 8220    رئيسى آخر  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس - طوخ - شارع داير 

الناحيه - ملك / محمد سعد عبد المعطى سيد ابو زيد

53 - زينب السيد شحات سلمة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 872 

ورقم قيد 8833    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة القليوبية طحوريا-ملك/خالد عطا السيد

54 - محمد عزب محمد محمود محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 877 ورقم قيد 8834    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت وبعد الحصول على الترخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة القليوبية 

كفر الحصافة-ش داير الناحية-ملك/جهاد عزت محمد

55 - ايهاب انور عبدالعزيز معروف النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 880 ورقم قيد 8836    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت(, 

بجهة محافظة القليوبية مشتهر -ملك/علء عبدالخالق على احمد

56 - ايه مرزوقى السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 881 ورقم 

قيد 8837    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار وخدمات محمول فيما عدا الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القليوبية شارع داير الناحيه - نامول - طوخ - ملك / حمدى ماهر

57 - محمد محفوظ محمد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 13,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 882 

ورقم قيد 8838    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلسيه وكلوشيه, بجهة محافظة القليوبية كفر شبين - شارع 

الزيتون - ملك / عمر محفوظ محمد

فروع الفراد

قيود الشركات

1 - محمد عزت سيد دياب وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

878 ورقم قيد  8835    مركز عام  عن البيع والتجارفى الذهب ومجوهرات بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من مصلحة الدمغه والموازين  بجهة محافظة القليوبية طنط الجزيزه - الشارع الرئيسى
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - طارق محمود عبدالفتاح يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   5519 قيد فى 19-11-2006 برقم ايداع  1110 

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

2 - رضا سعد منشاوى عبد الغفار متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6930 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  

283 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة بالفرع

3 - انتصار عبد اللطيف يوسف بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6969 قيد فى 18-03-2012 برقم ايداع  

171 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط لترك التجارة نهائيا

4 - شربات عليوه عبد القادر عبد العزيز سهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7642 قيد فى 13-10-2019 برقم 

ايداع  597 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

5 - ابتسام عبدالحكم فتح ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2609 قيد فى 21-11-2001 برقم ايداع  607 

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

6 - ناديه احمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   5848 قيد فى 28-02-2007 برقم ايداع  249 وفى 

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

7 - هيام حامد محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7285 قيد فى 25-08-2015 برقم ايداع  425 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل وذلك لترك التجارة نهائيا

8 - عزت لوندى جرجس اكرام  تاجر فرد سبق قيده برقم   7726 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع  177 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بموجب التاشير رقم 777 فى 2022/5/16

9 - مني درويش مهدي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   7946 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  44013 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

10 - حسين وجيه السيد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3790 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع  413 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك نشاط الفرع

11 - صيدلية العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم   717 قيد فى 23-08-1998 برقم ايداع  422 وفى تاريخ  

19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

12 - عبدالرحمن عطيه عبدالخالق عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7460 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع  

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

13 - سمير عزت على الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   1492 قيد فى 18-12-1999 برقم ايداع  680 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

14 - عبد الرحمن محمد ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4458 قيد فى 04-06-2005 برقم ايداع  

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

15 - عبد الهادى محمد ابراهيم الطوخى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7419 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع  

318 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط للفرع بموجب طلب التاشير رقم 

رقم4079 فى2022/5/19 مكتب سجل تجارى غرفة شبرا

16 - احمد حامد احمد ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   5450 قيد فى 01-11-2006 برقم ايداع  1021 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

17 - اشرف سليمان سليمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8249 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  1051 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

18 - عبدالمنعم فؤاد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5276 قيد فى 14-08-2006 برقم ايداع  783 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

19 - محمد عبد الرسول حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   7872 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع  286 وفى 

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

20 - وجيه عبد الشافى عزازى عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7132 قيد فى 08-12-2013 برقم ايداع  

509 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - رضا عمر على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   3149 قيد فى 23-10-2002 برقم ايداع   637 فى تاريخ  

09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

2 - محمد عبد ا محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   7780 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   93 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - مجدى عبد العزيز محمد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   4730 قيد فى 25-12-2005 برقم ايداع   889 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ميثه عصام الدين حامد ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم   7859 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع   

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

5 - امير عاطف مصطفي محمد المعلوي تاجر فرد سبق قيده برقم   8197 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع   

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

6 - مينا فرنسيس عوض بسله تاجر فرد سبق قيده برقم   8122 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع   775 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

7 - يوسف احمد يوسف جوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   5602 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع   

1235 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

8 - مياده حماده امام عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   8612 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع   353 فى 

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

9 - رضا شوقي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6649 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع   426 فى 

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

10 - محمد سعيد علم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   7986 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع   517 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000
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العناوين 

1 - ضياء محمود السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    8770 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    700 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/الطريق العمومى -

طحوريا -ملك/جمال محمود محمد

2 - ابراهيم اسعد ابراهيم شحات تاجر فرد سبق قيده برقم    8785 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    736 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت كنانه - عزبة كعيب - ملك / محمد 

محمد سامى

3 - رضا عمر على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    3149 قيد فى 23-10-2002 برقم ايداع    637 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ياسر رضا عمر على 

عمر

4 - نبيل سمير ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    7608 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    136 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديا اسم المالك الى/سحر احمد غانم رشيد

5 - عزت لوندى جرجس اكرام تاجر فرد سبق قيده برقم    7726 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    177 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية التاشير بالغاء الفرع الكائن  فى عزبة ابو 

خضرة شارع خلوة الشيخ عثمان - بملك / شاديه رزق جرجس

6 - حسين وجيه السيد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    3790 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع    413 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية نامول -ملك/محمد السيد حسين -ش داير 

الناحية

7 - حسين وجيه السيد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    3790 قيد فى 17-01-2004 برقم ايداع    37 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر عابد ش داير الناحية ملك/ حسين 

وجيه السيد عبد الغنى

8 - مصطفى عبدالهادى كامل فهمى حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم    8562 قيد فى 09-02-2022 برقم 

ايداع    231 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك/منى 

محمد صلح العروسى

9 - السيد برى السيد عبدالرازق برى تاجر فرد سبق قيده برقم    8708 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    

555 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ملك /محمد رايق محمد

10 - هانى يحيى ابوالسعود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3054 قيد فى 21-08-2002 برقم ايداع    

502 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع المدينة المنورة متفرع ش 

مصرف الحصة -ملك/هانى يحيى ابوالسعود ابراهيم

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

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/احمد فرغلى محمد 

زهر

12 - عبدالهادى السيد عبدالهادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8221 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

986 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/عبد الحميد 

حسن كامل

13 - حسام كمال السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    8778 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    715 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/صابر شحات فهمى على

14 - رضا شوقي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6649 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع    426 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طحوريا -شارع الجمال -ملك/عبدالفتاح 

محمد السيد حجاج

15 - حسن رفاعى الصغير على تاجر فرد سبق قيده برقم    8220 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    985 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبرا هارس - طوخ - شارع داير الناحيه 

- ملك / محمد سعد عبد المعطى سيد ابو زيد
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16 - محمد السيد احمد احمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    8599 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    337 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/حسنى دسوقى 

عفيفى

النشاط

1 - رضا عمر على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  3149 قيد فى 23-10-2002 برقم ايداع    637وفى تاريخ  

09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت ونقل عمال )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(

2 - رضا صبحى عبدالشافى طوخى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  6496 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع    

657وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعة تسمين مواشى حلبة

3 - نبيل سمير ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  7608 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    136وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى/تجارة الخشاب ولوازمها

4 - حليم محمد ثابت سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  6029 قيد فى 10-06-2007 برقم ايداع    559وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط االى/مجزر نصف الى

5 - رضا محمد ابراهيم الدسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  7887 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع    310وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى/معرض تجارة سيارات جديدة ومستعملة

6 - ل يوجد تاجر فرد سبق قيده برقم  7887 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع    310وفى تاريخ  

19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى/معرض تجارة سيارات جديدة ومستعملة

7 - احمد فؤاد عبد السلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5911 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    336وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط/استخراج المعادن واعمال المناجم والمحاجر)فيما 

عدا التنقيب على البترول وتوريد العماله والمن والحراسة(

8 - رضا شوقي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6649 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع    426وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعة تربية وبيع دواجن

9 - يحيى طلعت محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  8767 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    697وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع وتصنيع حلويات

10 - جمالت السيد سويلم حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  8405 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    1397

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط / خدمات موارد بشريه وادارة المواهب

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7914 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2021  برقم ايداع 382.000 الى : مؤسسة الشروق لتجارة الخردوات بالجملة

2 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8122 وتم ايداعه بتاريخ   

29-07-2021  برقم ايداع 775.000 الى : البطل للمنظفات

3 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8778 وتم ايداعه بتاريخ   

27-04-2022  برقم ايداع 715.000 الى : حسام كمال السيد حسين

4 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5911 وتم ايداعه بتاريخ   

21-03-2007  برقم ايداع 336.000 الى : مكتب دهب للمقاولت والتوريدات والتعدين

5 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8455 وتم ايداعه بتاريخ   

29-12-2021  برقم ايداع 1,496.000 الى : مسك للعطور

الشخاص

1 - راضى سعد على محمد سعد رزقانة  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   6315 وتم ايداعه بتاريخ  

11-09-2008 برقم ايداع    488تم التأشير فى تاريخ   11-09-2008   بــ  تعيين السيد / راضى سعد على 

محمد وكيل مفوضا

2 - عبدا محمد صالح حسانين الشيخ على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   7770 وتم ايداعه بتاريخ  

19-01-2021 برقم ايداع    57تم التأشير فى تاريخ   19-01-2021   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - بنس للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    8698 قيدت فى 21-03-2022 برقم ايداع   524 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لغاء الفرع

رأس المال
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العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص

1 - احمد سيد محمد منصور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7265   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2015 برقم ايداع   315 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  

2 - محمد السيد محمد منصور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7265   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2015 برقم ايداع   315 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2015  بــ :  لهما حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة مجتمعان معا او منفردان كل منهما عن الخر حق التوقيع على عقود القتراض او الرهن والتعامل مع 

البنوك والجمعيات والؤسسات وكافة الجهات الرسمية االعامة والخاصة باسم الشركة
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تجديد افراد

1 - طارق محمود عبدالفتاح يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5519   قيدت فى   19-11-2006 برقم ايداع    

1110 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-11-18

2 - انتصار عبد اللطيف يوسف بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6969   قيدت فى   18-03-2012 برقم 

ايداع    171 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-03-17

3 - ربيع حافظ عزت عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1922   قيدت فى   12-09-2000 برقم ايداع    481 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

4 - نادى السيد عبد الرحمن نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7268   قيدت فى   21-06-2015 برقم ايداع    

330 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-20

5 - ابتسام عبدالحكم فتح ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2609   قيدت فى   21-11-2001 برقم ايداع    

607 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

6 - ناديه احمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5848   قيدت فى   28-02-2007 برقم ايداع    249 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

7 - أحمد عبد المنعم أحمد عبد الحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5021   قيدت فى   07-05-2006 برقم ايداع    

411 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

8 - هيام حامد محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7285   قيدت فى   25-08-2015 برقم ايداع    

425 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

9 - مصطفى عمرو اسماعيل مصطفى على الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7001   قيدت فى   

11-06-2012 برقم ايداع    362 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-10

10 - شكرى السعيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3767   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

492 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

11 - حسين وجيه السيد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3790   قيدت فى   17-01-2004 برقم ايداع    

37 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-16

12 - رافت محمد بيومى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5460   قيدت فى   05-11-2006 برقم ايداع    

1036 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

13 - ربيع فتحى محمد احمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5864   قيدت فى   07-03-2007 برقم ايداع    

270 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

14 - حليم محمد ثابت سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6029   قيدت فى   10-06-2007 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

15 - حسن عبد العال حسن الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383   قيدت فى   19-02-1998 برقم ايداع    

65 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-18

16 - عبدالخالق زكى محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4358   قيدت فى   16-03-2005 برقم ايداع    

158 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-15

17 - شحتة على احمد محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5592   قيدت فى   10-12-2006 برقم ايداع    

1224 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-09

18 - سمير عزت على الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1492   قيدت فى   18-12-1999 برقم ايداع    

680 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-17

19 - عواد محمد عبد الرحمن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2567   قيدت فى   10-10-2001 برقم 

ايداع    544 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

20 - احمد حامد احمد ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5450   قيدت فى   01-11-2006 برقم ايداع    

1021 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31
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21 - عبدالمنعم فؤاد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5276   قيدت فى   14-08-2006 برقم ايداع    

783 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-08-13

22 - سيد احمد السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5931   قيدت فى   28-03-2007 برقم ايداع    

365 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

23 - محمود عبد الرحيم دسوقى الشوربجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6014   قيدت فى   2007-05-22 

برقم ايداع    525 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

24 - صبحى شاكر زخارى غير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5302   قيدت فى   03-09-2006 برقم ايداع    

828 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-09-02

25 - على رفعت على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7255   قيدت فى   19-05-2015 برقم ايداع    

271 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

26 - وجيه عبد الشافى عزازى عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7132   قيدت فى   2013-12-08 

برقم ايداع    509 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-07

تجديد شركات
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