جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة بنها شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1أيمن أشرف عليوه محمد عليوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7767ورقم قيد  72484رئيسى آخر عن سـوبر مـاركـت ( لبيع المواد الغذائية ) ,بجهة محافظة القليوبية ش
الدلتا -ملك /احمد محمود طه بكري
 - 2محمود محمد ابوالعل رفاعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7843
ورقم قيد  78404رئيسى آخر عن حظيره تربيه وبيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية القشيش  -بملك/
ابوالعل رفاعى ابوالعل
 - 3محمد محروس بدر عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7768ورقم قيد  79521محل رئيسى عن تجارة ادوات منزليه وكهربائيه ,بجهة محافظة القليوبية منية السباع
 مدخل المقابر  -بنها  -بملك /سعد عبد الرازق السيد - 4قاسم محمد عبد الكريم محمد قاسم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7771ورقم قيد  79522محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية كوم الطرون طوخ القليوبيه -ملك /فاطمه طه محمد
 - 5حماده سعيد توفيق الشرقاوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7772
ورقم قيد  79523محل رئيسى عن معلف بيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية الدير  -مركز طوخ -
القليوبيه  -بملك /توفيق ابراهيم محمد
 - 6إيمان كامل محمد رفاعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7775
ورقم قيد  79524محل رئيسى عن تجارة مبيدات حشريه وبذور ومخصبات ,بجهة محافظة القليوبية شارع
المحطه  -بلتان  -ملك /عمادالدين عبدالكريم علي شاهين
 - 7علي رزق علي يوسف تاجر فرد رأس ماله  100.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  7776ورقم قيد
 79525محل رئيسى عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش عصام الدين اتريب -
بنها  -القليوبيه  -بملك /زينب عبدا جاد
 - 8رضا علي زكي علي مرشد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7789
ورقم قيد  79526محل رئيسى عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه (وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه
والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي -
شارع الملحين  -سندبيس  -ملك /أشرف محمد محمد إبراهيم
 - 9ابراهيم محمد حسن عفيفي عمران تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7790ورقم قيد  79527محل رئيسى عن مكتب توريدات خدمات نظافه( وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ترسا بجوار مكينة الطحين  -مركز طوخ  -قليوبيه  -بملك/
ناهد حسين السيد
 - 10كريم حربى فؤاد ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7794
ورقم قيد  79528محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش المدرسه القديمه بجوار مسجد الجويداه -
القلج  -بملك /محمود كمال على الدين
 - 11اشرف احمد حسن على عطاا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7799ورقم قيد  79529محل رئيسى عن سوبر ماركت ( بقاله ) ,بجهة محافظة القليوبية شارع الشهيد
عبدالعزيز الشعراوى  -قرنفيل  -بملك /محمد نورالدين محمد
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 - 12اسلم السيد محمد سعيد بيومى القصبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  7800ورقم قيد  79530محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -3شارع احمد السيد مفتاح  23يوليو-
بجوار محطه القطار -ملك /احمد السيد محمد
 - 13الهادي لستيراد وتصدير اللت الزراعيه تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  7804ورقم قيد  79531محل رئيسى عن مكتب إستيراد وتصدير الت زراعيه (وذلك فيما عدا
المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات
والواردات المصرية) ,بجهة محافظة القليوبية الشموت ملك //جمال محمد الهادي سلمه
 - 14ايمان متولي ابراهيم متولي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7807
ورقم قيد  79532محل رئيسى عن تجارة البقالة والمنظفات ,بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس -ملك /محمد
مصطفى صالح
 - 15محمود طارق محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7809
ورقم قيد  79533محل رئيسى عن مكتب نقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية حوض الجميزة -القلج -ملك /طارق
محمد احمد
 - 16سعد حسن عبدربه مرسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7813
ورقم قيد  79534محل رئيسى عن معلف مواشي تسمين وبيع ,بجهة محافظة القليوبية طريق المصرف -تقسيم
غنيم  -ملك /نجاة السيد محمد خليل
 - 17مختار بغدادي مصطفى حسانين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7814ورقم قيد  79535محل رئيسى عن إستيراد وتصدير قطع غيار سيارات (وذلك فيما عدا المجموعة 19
والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات
المصرية) ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الول  -عقار - 1شارع مكتبة الزهراء  -جمجره الجديده  -ملك/
إسلم جمال عبدالحميد
 - 18احمد محمود محمد عكاشه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7815
ورقم قيد  79536محل رئيسى عن كافيه لتقديم وبيع المشروبات الساخنه والبارده (وذلك دون عرض
المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  9شارع المهدي -الفلل ملك //سحر عبد ا
قناوي
 - 19علياء عبدالغفار علي عبدالغفار سيد نصار تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  7819ورقم قيد  79537محل رئيسى عن مصنع غرف تفتيش وأغطية بلعات من البلستيك (
وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة) ,بجهة
محافظة القليوبية عنبر جمالون  -دور أرضي  -الخرقانيه  -ملك /وزير سمير حسن
 - 20مرفت السيد سعيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7820
ورقم قيد  79538محل رئيسى عن ورشة ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة
القليوبية كفر الصهبي -ملك /رجب عباس السيد
 - 21فرج منصور محمد على ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7821ورقم قيد  79539محل رئيسى عن بيع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية شارع البحر -ابو الغيط -ملك/
احمد عبدربه احمد
 - 22عزيز عربي عبد العال عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7827ورقم قيد  79541محل رئيسى عن بقاله ( بيع مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية كفر العرب -
مركز بنها  -بملك /نرجس هنداوي عبد العال
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 - 23ابراهيم رمضان ابراهيم حسين القل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7838ورقم قيد  79542محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله ,بجهة محافظة القليوبية محل
بالدور الرضي  -طريق مصر إسكندريه الزراعي  -منشية النور  -بنها  -ملك /رمضان إبراهيم حين إبراهيم
 - 24سهير ربيع رمضان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7841
ورقم قيد  79543محل رئيسى عن بقاله ( تجارة مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه  -مركز
القناطر الخيريه  -بملك /محمود سعيد محمود
 - 25كيرلس صلح حنا سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7846
ورقم قيد  79544محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة
محافظة القليوبية  32شارع رشدى عجبان من شارع عبدالتواب  -منطى -ملك /محمد احمد عبدالمالك
 - 26هيام انور حامد الجندي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7847
ورقم قيد  79545محل رئيسى عن حظيره بيع مواشي حلبه وتسمين ,بجهة محافظة القليوبية عزبة عبدالكريم
شديد اجهور الصغري  -القناطر  -بملك /محمد علي سليمان
 - 27محمد صبحي عاشور محمد أحمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7848ورقم قيد  79546محل رئيسى عن مصنع خرطوم كهرباء ,بجهة محافظة القليوبية عزبة سويلم -
باسوس  -ملك /صبحي عاشور محمد أحمد
 - 28ياسر مسعود علي سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7849
ورقم قيد  79547محل رئيسى عن حظيره تربية وتجارة مواشي وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة القليوبية
اجهور الصغري ملك //فاطمه سالم خليل
 - 29ربيع احمد رمضان حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7850
ورقم قيد  79548محل رئيسى عن مخبز بلدى نصف الى ,بجهة محافظة القليوبية النوره شارع التهامى
عبدالمقصود  -بملك /رضوان حسن عبدالناصر
 - 30ياسر احمد سالم رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7852
ورقم قيد  79549محل رئيسى عن مزرعة مواشي حلبه وتسمين وبيع ,بجهة محافظة القليوبية القشيش -ملك/
اسلم ياسر احمد سالم
 - 31محمد مصطفى ابراهيم يونس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7853ورقم قيد  79550محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية ش  22عمرو بن
العاص  -بملك  /مصطفى ابراهيم ابراهيم محمد يونس
 - 32كرستين عبده نصر فلتس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7856
ورقم قيد  79551محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية منشية الجبل الصفر -
بملك /حليم رشدى شحاته
 - 33رانيا نبيل سليمان محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7860
ورقم قيد  79552محل رئيسى عن بيع دواجن ومجمدات ,بجهة محافظة القليوبية ش بور سعيد  -بملك  /عمرو
محمد محمود عفيفي
 - 34المعتزبال ناجح السيد المهدى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7864ورقم قيد  79553محل رئيسى عن تصنيع وتوريد اعمال ديكور خشبية (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية دائرى باسوس عزبه الحريه  -ابوالغيط -بملك/
سليمان صلح عبدالعزيز
 - 35عبد ا بيومي ابراهيم حسن منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  7866ورقم قيد  79554محل رئيسى عن بيع مجمدات ,بجهة محافظة القليوبية شارع - 14ملك //خالد
حسين موسي
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 - 36محمد رأفت عبدالظاهر سليمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7872ورقم قيد  79555محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة القليوبية سنهره  -ملك /رانده محمد
حسن أحمد
 - 37عبداللطيف محمد رشاد عبداللطيف حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  7875ورقم قيد  79556محل رئيسى عن تربية وبيع وتسمين مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية
بقيره  -بملك  /ام حسن محمد حسن عبداللطيف
 - 38محمود سعيد حافظ احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7876
ورقم قيد  79557محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية المنايل  -بملك /سعيد حافظ احمد
 - 39مسعد امام مدبولي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7877
ورقم قيد  79558محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية خلوه عبد النبي ملك /محروس محمود حسانين
 - 40صبري محمد السيد الملح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7878
ورقم قيد  79559محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عقار - 10شارع
أبومازن  -فتحة يمن  -عزبة كمال عيسى  -سرياقوس  -ملك /مصطفى أحمد إسماعيل مصطفى
 - 41قطب فرج قطب محمد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7884ورقم قيد  79560محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع بالسيارات (وبعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش السماعنه  -برشوم الكبرى -
بملك /محمد رشاد ابراهيم
 - 42احمد مصطفي لبيب سليمان دبور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7892ورقم قيد  79562محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية قرقشنده ملك /
مصطفي لبيب سليمان
 - 43محمد محمود بحيري محمود بيومي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7894ورقم قيد  79563محل رئيسى عن مزرعة تسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية امياي -ملك/
محمود بحيري محمود بيومي
 - 44ايه عصام عبد ا عبدا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7896
ورقم قيد  79564محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع عمر المختار -خلف جامع المصطفي الشعراوي الجديد-ملك /
امل مسعد عبد العال
 - 45محمد شحته محمد عبدالعزيز محرم تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7902ورقم قيد  79565محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة القليوبية شارع ترعة الجبسة  -ملك/
احلم محمد احمد
 - 46شعيب لصلح السيارت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7903
ورقم قيد  79566محل رئيسى عن ورشة إصلح سيارات ,بجهة محافظة القليوبية دور أرضي -شارع عثمان
بن عفان  -أرض التين  -ملك /السيد أحمد أحمد عمر
 - 47احمد الفاروق على الكيلنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7916
ورقم قيد  79567محل رئيسى عن توريد فراخ ( فيما عد الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله ) ,بجهة
محافظة القليوبية ش الترعه المردومه  -القلج  -ملك  /اكرم احمد امبن مازن
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 - 48اخلص عبدالعال عفيفى عبدالمعطى عصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  7921ورقم قيد  79568محل رئيسى عن تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه ,بجهة محافظة
القليوبية شارع ترعه العموم -قطاع النايب -امياى -ملك /وحيد محمد سليمان
 - 49ابتسام نادي مصطفي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7923ورقم قيد  79569محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القليوبية القشيش -بملك  /صباح سيد
ابراهيم
 - 50محمد مجدي يوسف عبدالسلم الخولي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  7932ورقم قيد  79570محل رئيسى عن محل بيع ورقيات ,بجهة محافظة القليوبية ش بورسعيد بجوار
مسجد المعلويين  -ملك /منى فرج يوسف اسماعيل
 - 51أحمد سعيد محمود أحمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7943
ورقم قيد  79571محل رئيسى عن مكتب بيع إكسسوار موبايل (وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر
والطباعة) ,بجهة محافظة القليوبية غرفة بالعقار - 3شارع البحر  -بجوار ترعة الشرقاويه  -العطاره  -ملك /سعيد
محمد أحمد
 - 52سعد ابراهيم الدسوقى محمد محمد امين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  7946ورقم قيد  79572محل رئيسى عن محل لبيع وتركيب الشكمانات ,بجهة محافظة القليوبية ش
عميش  -ملك  /وليد مصطفى مصطفى الدريدى
 - 53ايه محسن يحيي سيد دسوقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7947ورقم قيد  79573محل رئيسى عن بيع خضار وفاكهه ,بجهة محافظة القليوبية سندوه -عزبة سرسق -
ملك /احمد حسن محمد السيد
 - 54وحيد رجب سويلم عليوه البرناوي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7950ورقم قيد  79574محل رئيسى عن بقـالة ,بجهة محافظة القليوبية تل بني تميم  -ملك /جمال حسن
عبداللطيف
 - 55دعاء سعيد رمضان عبدالغفار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7953ورقم قيد  79575محل رئيسى عن محل بقاله جمله ,بجهة محافظة القليوبية شارع السوق القديم-
القشيش -ملك /طه ابراهيم عبدالوهاب
 - 56احمد نبيل عباس احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7959
ورقم قيد  79576محل رئيسى عن مكتب توريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية  13ش الشهيد صلح حجازي  -بنها  -بملك /مياده محمد عبد العظيم
 - 57راضى محمد علوان السيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7962
ورقم قيد  79577محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضى-
رياح التوفيق -المنيره -ملك /سلمه محمود محمد
 - 58هاجر صابر عبد العظيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7964
ورقم قيد  79578محل رئيسى عن تجارة وبيع مستحضرات تجميل ( فيما عدا الدويه ) ,بجهة محافظة
القليوبية عماره  6شرق الستاد بملك /فاطمه راغب محمد
 - 59شريف فوزي فرج السيد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7974
ورقم قيد  79579محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير وتجارة وبيع قطع غيار السيارات والدارجات
النارية ( وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) ,بجهة محافظة القليوبية ميت راضي  -ملك /خيره محمد سلطان فرج
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 - 60عبدا محمد عبدا على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7978
ورقم قيد  79580محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده القبليه-
ملك /محمد عبدا على
 - 61عمر فتحي علي الغزولي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7979
ورقم قيد  79581محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية وتوريدات ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
والنترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحية -القليوبية
 - 62مدحت صالح أنس عيسى حموده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7992ورقم قيد  79582محل رئيسى عن مصنع مواسير بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية عنبر  -شارع
المدرسه البتدائيه  -باسوس  -ملك /صالح أنس عيسى حموده
 - 63علء سميح تهامى محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 8002
ورقم قيد  79583محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن تسمين ,بجهة محافظة القليوبية شبلنجه -ملك /احمد
سمير محمدى
 - 64اسلم محمد عبدالسلم عبدالتواب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 8003ورقم قيد  79584محل رئيسى عن تجميع وبيع البان ,بجهة محافظة القليوبية بهاده  -ملك  /اشرف
بيومى عاشور
 - 65هدايه محمد حسن حسن حماد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 8005ورقم قيد  79585محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ( وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية الحسانية  -ملك /السيد عزب محمود عزب
 - 66محمود وهيبي احمد امام ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 8007ورقم قيد  79586محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية سرياقوس  -ملك /علي ناصر علي
 - 67عطيه حسين عطيه حنك تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 8012
ورقم قيد  79587محل رئيسى عن بيع كاوتش وتروسيكل وموتوسيكل وتوكتوك ,بجهة محافظة القليوبية كوم
اشفين -ش الجمعية الشرعيه -ملك /احمد محمد عبدالواحد
 - 68هاله محمد عبدالرحيم محمد سرور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 8015ورقم قيد  79588محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها
) ,بجهة محافظة القليوبية  2ش حوض غريب من ش خليل غزال  -القلج  -ملك  /ايمن محمد مصطفى
 - 69احمد ابراهيم سند ابراهيم موسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 8034ورقم قيد  79591محل رئيسى عن تجاره مواد بناء ,بجهة محافظة القليوبية منشاه بنها ملك //حسن
محمود حسن
 - 70نورهان سليمان علي سالم علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 8048ورقم قيد  79597محل رئيسى عن مطعم ماكولت (وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت),
بجهة محافظة القليوبية شارع السجل المدني -ملك /سيد علم حسانين
 - 71اسماء احمد محمد احمد مرعي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 8055ورقم قيد  79599محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية كفر منصور-ملك //محمد ابراهيم
احمد
 - 72تامر متولى كامل متولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 8106
ورقم قيد  31221رئيسى آخر عن بيع اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة القليوبية الرمله  -بملك /يوسف محمد
يوسف
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 - 73تامر متولى كامل متولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 8114
ورقم قيد  31221رئيسى آخر عن بيع اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة القليوبية برج المدينه عزبه الزراعه -
الرمله  -بملك /ايمن عبدالنبى عبدالخالق
 - 74حامد عبدالحميد حسن رجب شوالى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8110ورقم قيد  35706رئيسى آخر عن مزرعه تربية وتجارة وبيع المواشي التسمين والحلبه وبيع
منتجاتها ,بجهة محافظة القليوبية ميت العطار  -ملك //عبد الحميد حسن رجب
 - 75احمد السيد احمد السيد ابوباشا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8082ورقم قيد  40370رئيسى آخر عن ورشة تصنيع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ),
بجهة محافظة القليوبية ش الصوالحه  -ملك  /على محمد حبشى
 - 76محفوظ حنفى نعيم جاد ابوشحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8050ورقم قيد  68719رئيسى آخر عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى -
شلقان  -وسط البلد  -القناطر الخيريه  -قليوبيه  -بملك  /حنفى نعيم جاد ابو شحاته
 - 77فرج ايوب خالد حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  8021ورقم
قيد  79589محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة
محافظة القليوبية  19عمارات شرق الستاد -ملك /نبيله احمد عيد لطفي
 - 78إيناس ناصر أحمد ناصر فرج ا تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8025ورقم قيد  79590محل رئيسى عن كوافير حريمي ,بجهة محافظة القليوبية محل بجوار مسجد الهدى -
بطا  -ملك /سامح سعيد أبوالفتوح
 - 79احمد مرسي احمد محمد الشلبي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8035ورقم قيد  79592محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عزبة العيساوي -
الخميين  -بملك  /انهار صابر عبدالمحسن مصطف
 - 80عنتر انور عبدالعزيز عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8036ورقم قيد  79593محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت
وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية نوى  -ملك  /احمد سمير حسين السيد
 - 81وفاء سمير احمد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 8040
ورقم قيد  79594محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال ( وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا -ملك /محمد
احمد احمد محمد
 - 82هاني حسن فتح ا السيد رجب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8044ورقم قيد  79595محل رئيسى عن توريد وتركيب زجاج ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
والنترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية ش العمومي  -ابراج القاسم  -ابوزعبل  -ملك /محمد احمد محمد قاسم
 - 83هند جوده عبدالحميد محمد شكر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8046ورقم قيد  79596محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية حجره بالدور
الرضي  -بلقس  -ملك /هيثم جوده عبدالحميد محمد
 - 84منير صبرى عبدالفتاح احمد العبساوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  8051ورقم قيد  79598محل رئيسى عن مكتب تسويق عقارى ,بجهة محافظة القليوبية ش مبارك -
عرب الصوالحه  -ملك  /مجدى احمد محمود اسماعيل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 85سلمه منصور حسين منصور علوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
(وذلك
ايداع  8060ورقم قيد  79600محل رئيسى عن مزرعة تربية وتجارة دواجن تسمين بيع منتجاتها
بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه لممارسة النشاط وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة
لذلك) ,بجهة محافظة القليوبية خط  - 12أجهور الكبرى  -ملك /عمار جعفر عمر
 - 86عماد رمضان محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 8071
ورقم قيد  79601محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عزبه المحلوي  -حلبه
 ملك /أحمد محمود رمضان محمود - 87اشرف محمد بيومي علي تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 8075
ورقم قيد  79602محل رئيسى عن توريدات ومقاولت وصيانة منشات وهاوس كيبنج ( خدمات نظافة ) (
وذلك فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية 1ش ابويوسف -كفر مناقر -ملك/
شوقي محمد بيومي
 - 111امير محمد عبدالعظيم ابوالعنين تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8147ورقم قيد  79625محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد
العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية  2ش محمد زايد القطاوى  -ملك  /ابراهيم محمد نجيب ابراهيم
 - 88سعيد عبدالرازق مصطفى احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8076ورقم قيد  79603محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية غرفة بالدور
الرضى -شبرا هارس -ملك /ايمان عبدالفتاح السيد
 - 89محمد ابراهيم زكى عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8080ورقم قيد  79604محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القليوبية حوض العرب-
منشية ابو الغيط -ملك /صابر حسن محمد
 - 90صيدليه  /احمد محمود عايش محمود شاهين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  8084ورقم قيد  79605محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القليوبية مساكن ابو زعبل -
طريق طوخ  -المرور القديم  -بملك  /محمود عايش محمود شاهين
 - 91سلمه عبد الناصر محمود سلمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8087ورقم قيد  79606محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه وخردوات ,بجهة محافظة القليوبية زويه بلتان-
ملك //لواحظ موسي علي
 - 92محمد احمد جوده محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 8090
ورقم قيد  79607محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة القليوبية الشقر -ملك /محمد طارق محمد
 - 93محمود شفيق محمد عواد عامر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8091ورقم قيد  79608محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الهالي -ملك /صباح
عبدالجيد معوض
 - 94خالد سعيد الطوخي عبد ا ابراهيم شعيب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  8094ورقم قيد  79609محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية ش احمد عبدالعزيز -ملك //عبد
السميع عبد الباسط محمد
 - 95هيثم احمد سيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  8096ورقم
قيد  79610محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش جسر النيل  -ابو الغيط  -قليوبيه  -القناطر الخيريه  -بملك /احمد سيد
ابراهيم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 96عبد الرحمن اسامه محمد علي عواجه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  8101ورقم قيد  79611محل رئيسى عن توريد المصنوعات المعدنيه والمقاولت العموميه (وذلك دون
توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية  1ش امام علي عزبه الحافي -منطي
ملك //اسامه محمد علي
 - 97صيدلية /وجيه ميخائيل إسحاق لوقا الجديده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  8102ورقم قيد  79612محل رئيسى عن صيدليه عامه ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور
الرضي  -شارع كوبري أبوشنب  -كفرحمزه  -ملك /مجدي جاب ا فرج منقريوس
 - 98أحمد رشاد محمد أحمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 8108
ورقم قيد  79613محل رئيسى عن تجارة أدوات كهربائيه (وذلك دون الكمبيوتر والطباعة وإستخدام
النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية محل  -شارع الكافيتريا  -أبوالغيط  -ملك /مصطفى طلبه حسن علم
 - 99مصطفى جمال مصطفى سليمان الشيخه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  8112ورقم قيد  79614محل رئيسى عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه (وذلك فيما عدا تصوير المستندات
والطباعه) ,بجهة محافظة القليوبية  6ش ابو دشيش  -قليوب البلد  -ملك  /بسمه فتحى امام سليمان
 - 100اسلم عزت عبدالجواد عبدالسميع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8115ورقم قيد  79615محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القليوبية كفر رماده-بملك /عزت
عبدالجواد عبدالسميع
 - 101محمد حسام الدين وفائي محمد امين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  8121ورقم قيد  79616محل رئيسى عن مكتب توريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش حسن برم متفرع من ش المعهد الديني ملك //سيد محمد سيد
 - 102عاهد نبهان السيد خليل القرش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8123ورقم قيد  79617محل رئيسى عن مزرعة لنتاج وبيع الدواجن (وذلك بعد الحصول على
الموافقات والتراخيص اللزمه لممارسة النشاط وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك) ,بجهة
محافظة القليوبية الوكلء  -ملك /محمد محمد يوسف إسماعيل
 - 103أحمد مسعد محمد إبراهيم فتح الباب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  8130ورقم قيد  79618محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة القليوبية الوكلء  -ملك /عواد
مجدي عواد شعلن
 - 104اماني السيد محمد كمال رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8131ورقم قيد  79619محل رئيسى عن كافيه لتقديم وبيع المأكولت والمشروبات الساخنة والباردة (وذلك
دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش مصرف الحصه-بجوار مجمع المدارس /
بملك /محفوظ علي محمد
 - 105ناهد عطيه ابراهيم محمد عش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8134ورقم قيد  79620محل رئيسى عن بقاله ومستودع بيع مواد غذائيه جمله وقطاعي ,بجهة محافظة
القليوبية  3ش الشام -ملك //محمد علي جاد الحق
 - 106هاني رمضان محمود عواض تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 8135ورقم قيد  79621محل رئيسى عن توريد الملبس للغير ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت
) ,بجهة محافظة القليوبية ش الجمال متفرع من ش التحرير  -قليوب البلد  -ملك /عادل جلل عبدالهادي
 - 107محمد حسين متولي ابوعوف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8220ورقم قيد  60591رئيسى آخر عن تصنيع أحبار طباعه فيما عدا الصحف والمجلت والكتب الدينيه
والمصاحف والملبس العسكريه ,بجهة محافظة القليوبية شارع ترعة سنديون  -سنديون  -ملك /خالد محمد حسن
عبدالمجيد
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 - 108حنفى عزمى عبدالدايم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8142ورقم قيد  79622محل رئيسى عن تجارة عوادم اقطان ,بجهة محافظة القليوبية ش الوحده الصحيه -
العكرشه  -ارض السعودى  -ابو زعبل  -ملك  /منصور غريب عبدالدايم مصطفى
 - 109منى رمضان احمد تهامى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 8144
ورقم قيد  79623محل رئيسى عن تجاره الحدايد والبويات ,بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى  -م طوخ -
القليوبيه  -بملك  /عبدالمنعم السيد حسن دويدار
 - 110السيد صبرى محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 8146
ورقم قيد  79624محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة القليوبية بطا  -بملك /غنيمى السيد غنيمى
 - 112أحمد علي السيد علي نصار تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8148ورقم قيد  79626محل رئيسى عن معلف تسمين وبيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية برشوم
الكبرى -ملك /محمد السيد علي نصار
 - 113مصطفى كمال مصطفى امين رافع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8151ورقم قيد  79627محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العمالة وبعد
الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية طنان-
ملك/كمال مصطفى امين رافع
 - 114صالح إبراهيم عوده مبارك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8152ورقم قيد  79628محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الثالث
علوي  -شارع البقلي من شارع - 14ملك /محمد عبدالباري محمد
 - 115هشام صبحى محمود محمد مرسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8158ورقم قيد  79629محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  44ش
المدارس  -بملك  /احمد حسين محمود مرعى
 - 116سامح نجاح على مصطفى فرحات تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8164ورقم قيد  79630محل رئيسى عن تصنيع حلويات وشيكولته ,بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس -
ملك  /نجاح على مصطفى فرحات
 - 117محمد رضا محمود مصطفى حرفوش تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8166ورقم قيد  79631محل رئيسى عن محل بيع احذيه ,بجهة محافظة القليوبية ش سعد زغلول
بجوار ابوسرج  -بملك /حسام وايمن محمود مصطفى
 - 118نور كرم عزالدين عباس احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8168ورقم قيد  79632محل رئيسى عن سوبر ماركت ( بيع مواد غذائية ) ,بجهة محافظة القليوبية عزبة
الصغير  -اجهور الصغرى  -ملك  /كرم عزالدين عباس
 - 119امل عنتر علوان عبدالباقي الدسوقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8170ورقم قيد  79634محل رئيسى عن تجارة اخشاب ,بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبري  -ملك/
ايمن محمد محمد مرعي
 - 120احمد محمد احمد شحات عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8175ورقم قيد  79635محل رئيسى عن مزعه دواجن ( تربية وتجارة الدواجن ) ,بجهة محافظة القليوبية
كفر الحواله  -ملك  /سيد احمد محمد العقبى
 - 121عمرو حسين سعد عواض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 8176
ورقم قيد  79636محل رئيسى عن مطعم لتقديم وبيع مشويات لحم ودجاج ,بجهة محافظة القليوبية ش الجيش -
كوم اشفين -ملك /صباح ابراهيم محمد مصطفى
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 - 122محمد طايل محمود عبدالغنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8180ورقم قيد  79637محل رئيسى عن تربيه وبيع مواشى حلبه وتسمين ,بجهة محافظة القليوبية كوم
الطرون  -م طوخ  -القليوبيه  -بملك  /ماجده صلح محمد محمد
 - 123حسن شوقت حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 8181
ورقم قيد  79638محل رئيسى عن بوفيه ( تقديم مشروبات ساخنه وبارده ) ,بجهة محافظة القليوبية ش صلح
سالم  -ملك /محمد عبدالفتاح مصطفى محمد البطح
 - 124احمد جمال سعد محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8185ورقم قيد  79639محل رئيسى عن سوبر ماركت ( بيع مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية ش
المقابر  -عرب ابو عيد  -الحدادين  -م طوخ  -القليوبيه  -بملك  /صفاء حسن محمد سليم
 - 125وائل السيد محمد حسين على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8192ورقم قيد  79640محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتركيب مصاعد ( فيما عدا الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية عرب العليقات  -م الخانكه  -القليوبيه  -بملك  /زينب السيد
عبدالحليم
 - 126دميانه فرج الياس فرج تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 8197
ورقم قيد  79641محل رئيسى عن معلف تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية ميت كنانه  -ملك /محمد عمر حسن عبدالحميد
 - 127حازم محمد عزت عبدالفتاح ازهرى دياب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8200ورقم قيد  79642محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائية ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الوكلء -
ملك  /طاهر معوض عبدالعليم معوض
 - 128عاشور لنقل البضائع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  8201ورقم
قيد  79643محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش ابراهيم عفيفي  -امتداد ش كلية
تجاره  -بملك /ابو زيد معروف ابراهيم عفيفي السيد
 - 129ياسر عبدالرحمن مصطفى منصور تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8204ورقم قيد  79644محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة القليوبية شبرا
هارس  -م طوخ  -القليوبيه  -بملك  /ياسر عبدالححمن مصطفى منصور
 - 130رحاب عيد عبدالفتاح محمد الخضري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8207ورقم قيد  79645محل رئيسى عن تجارة وبيع البيض ,بجهة محافظة القليوبية الدير -ملك/
طارق عبدالصادق ابراهيم سالم
 - 131عبدالسميع اسماعيل عبدالسميع إسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8210ورقم قيد  79646محل رئيسى عن بيع أحذيه (وذلك دون التصنيع وعدا الحذيه العسكريه
وإكسسواراتها) ,بجهة محافظة القليوبية محل شارع داير الناحيه  -أجهور الصغرى  -ملك /رجب محمود عبدا
 - 132فايزه عبدالسميع عربي يسن ابوالنصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8212ورقم قيد  79647محل رئيسى عن حظيرة تربية وبيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية
الرمله -ملك/ماهر عبدالمنعم الشحات بدوي
 - 133عبدا اشرف محمد احمد رفاعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8215ورقم قيد  79648محل رئيسى عن خدمات النترنت ( فيما عدا المن والحراسه وتوريد العماله
والكاميرات اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القليوبية ش السيما من شارع
مصرف بجوار السنترال  -طوخ  -القليوبيه  -بملك  /فهمى عبدالمغنى عبدربه
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 - 134سمر محمد حلمي محمد فتوح عزالدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  8218ورقم قيد  79649محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة القليوبية طحانوب -ملك /صبري عبدا
عراقي
 - 135خالد صالح احمد صالح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8264
ورقم قيد  34024رئيسى آخر عن مصنع اوانى الومنيوم ,بجهة محافظة القليوبية شارع المزرعة -نفق عثمان
الخصوص -ملك /على عبدالفتاح عفيفى - 136حسن مسعد عبدا حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8259
ورقم قيد  50731رئيسى آخر عن تجاره حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة القليوبية 8ش نصار  -من ش
عبدا حسن  -اتريب  -ملك  /يحي احمد حسن
 - 137اسلم طلعت ربيع مصطفى الشبراوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8267ورقم قيد  66478رئيسى آخر عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية محل دور
أرضي  -إمياي  -ملك /ولء سمير حسانين عبدالعظيم
 - 138ابراهيم شريف حافظ سعد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8222ورقم قيد  79650محل رئيسى عن مصنع اعادة تدوير بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الجمال -
باسوس  -ملك  /مستوره عبدالرازق سيد احمد
 - 139خالد محمود محمد شرف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8223
ورقم قيد  79651محل رئيسى عن محل لبيع البن ,بجهة محافظة القليوبية ش الجسر الغربى  -الخصوص -
ملك  /خالد محمود فريد محمود
 - 140صيدليه الدكتور /محمود احمد سيد كساب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  8226ورقم قيد  79652محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القليوبية كفر طحا ملك //فريد
شوقي عبد الظاهر واحمد شوقي عبد الظاهر ومحمد شوقي عبد الظاهر ومحمود شوقي عبد الظاهر
 - 141منى ماضى عواد سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  8227ورقم
قيد  79653محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عرب الخلوه  -ميت
كنانه  -ملك  /حسن حسين حسن عليان
 - 142سامي صلح ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8228ورقم قيد  79654محل رئيسى عن مكتب لصيانة المعدات والتوريدات(وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه  -بملك /محمد رضا عواد حسن
 - 143احمد سليمان فهمي القرش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8235
ورقم قيد  79655محل رئيسى عن مزرعة بيع و تسمين دواجن ,بجهة محافظة القليوبية نقباس مركز بنها -
بملك /بهاء عثمان الشحات
 - 144شيماء محمد ابوالعل محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8236
ورقم قيد  79656محل رئيسى عن محل لبيع اسطوانات غاز طبيه وصناعية فارغه ,بجهة محافظة القليوبية
عرب جهينه  -خلف النادى الرياضى  -ملك  /احمد عيسى محمد عيسى
 - 145سهام محمد حمزه إمام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8237
ورقم قيد  79657محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزه (وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها) ,بجهة
محافظة القليوبية شقه دور ثاني  -شارع صاحب الديون  -ملك /جلل عيد عباس دويدار

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 13 of 133

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 146وائل محمد حسن علي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8239
ورقم قيد  79658محل رئيسى عن تجهيز وبيع الماكولت ,بجهة محافظة القليوبية السد موقف السد م قليوب -
بملك /عراقي محمد سليمان
 - 147سامح صلح الدين محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8242ورقم قيد  79659محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه وتوريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش العطار -الرمله ملك /صلح الدين محمد يوسف
 - 148عبدالنبى ابراهيم ابراهيم سالم تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8243ورقم قيد  79660محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القليوبية الشارع الرئيسى -بجوار
مسجد السلم -عزبة عنبه -سرياقوس -ملك /سليمة عوده عبدالعال
 - 149مصطفى حسين شحاته سالم بيومى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8244ورقم قيد  79661محل رئيسى عن تحضير وبيع ماكولت ,بجهة محافظة القليوبية ش النفق
الجديد  -بملك /شيماء حسين شحاته
 - 150محمد عبد ا فرحات سيد احمد غنيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8251ورقم قيد  79662محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية ش القنطره -المنزله -ملك //
محمود فؤاد امين
 - 151عبدالنبى السيد احمد على ابوشعير تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8252ورقم قيد  79663محل رئيسى عن مكتب رحلت (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية شارع ارض ابو عجل-
طحانوب -ملك /السيد احمد على
 - 152اسلم مرزوق جمعه عبد المطلب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8253ورقم قيد  79664محل رئيسى عن توريدات عموميه( وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية باسوس  -رستم بجوار مسجد الصفا  -القناطر الخيريه  -بملك/
اسعاد عبد الرازق السيد
 - 153بسام علي حسن علي زايد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8254
ورقم قيد  79665محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية محل  -شارع البحر الصغير  -بلتان  -ملك/
عزه عبدالموجود عبدالجيد محمد
 - 154محمد رمضان فتحي علي علي الحادق تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8256ورقم قيد  79666محل رئيسى عن صيانة كمبيوتر وكاميرات وتوريدات عموميه ( فيما عدا
توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترت بعد الحصول التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة
القليوبية منشية النور  -ش احمد جميل  --بنها  -بملك/رمضان فتحي علي
 - 155علء حسن عبدالحميد عصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8257ورقم قيد  79667محل رئيسى عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه دور ارضي -مشتهر  -بملك  /فخريه عبدا
عبداله عصر
 - 156احمد اشرف فؤاد عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8262ورقم قيد  79668محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول
على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية بلقس  -م قليوب-
القليوبيه  -بملك/اشرف فؤاد عبد الرحيم
 - 157صابرين عرفه محمد محمد شوربجي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8285ورقم قيد  79669محل رئيسى عن مكتب توريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية المسجد الغربي شلقان ملك  /سمير ابراهيم سالم
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 - 158خالد سيد احمد الخولى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8286
ورقم قيد  79670محل رئيسى عن تجارة الحديد بانواعه ,بجهة محافظة القليوبية ش كامل الوناش  -ابو سنه -
ملك  /محمد سيد عيد عبدالجواد
 - 159محمد أحمد عبدالمنعم عبدا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8287ورقم قيد  79671محل رئيسى عن تجارة سيارات وموتسيكلت ,بجهة محافظة القليوبية محل  -عزبة
شراره  -أبوالغيط  -ملك /أحمد عبدالمنعم عبدا
 - 160سحر احمد مصطفي سلمه تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8289ورقم قيد  79672محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة القليوبية ارض التين حوض
خارج الزمام الخانكه  -بملك /صبحي فتحي عبد اللطيف
 - 161امل محمد طه غانم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  8293ورقم
قيد  79673محل رئيسى عن مزرعة تربية وتجارة دواجن تسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة القليوبية الكوم
الحمر  -ملك  /محمود كامل صوابى
 - 162سعيد احمد محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8294
ورقم قيد  79674محل رئيسى عن مكتب إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من
المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) ,بجهة محافظة
القليوبية نزلة عزبة الوكلء -ملك /سعيده فاروق فرج
 - 163المريم لتجارة الكيماويات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8295
ورقم قيد  79675محل رئيسى عن تجارة مواد كيماوية ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) ,بجهة
محافظة القليوبية عقار رقم  -17شارع محمد بدوى متفرع من شارع المزرعه -منطى -ملك /اسماعيل عبدا
ابراهيم
 - 164عبدالمحسن أبوسريع سالم محمد شاهين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8301ورقم قيد  79676محل رئيسى عن جزارة ,بجهة محافظة القليوبية محل شارع المدرسه الخاصه
 عرب أبوالغيط  -ملك /زينب غنيم سالم محمد - 165خالد السيد احمد السيد ابوباشا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8339ورقم قيد  60065رئيسى آخر عن ورشة تصنيع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ),
بجهة محافظة القليوبية ش الصوالحه  -ملك  /على محمد حبشى
 - 166احمد جمال علي امام رويحل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8307ورقم قيد  79677محل رئيسى عن حظيرة لتربية وبيع المواشي الحلبه ,بجهة محافظة القليوبية
الشوبك  -ملك /علي جمال علي امام رويحل
 - 167مينا نبيل يوسف ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8309
ورقم قيد  79678محل رئيسى عن محل لعب اطفال ,بجهة محافظة القليوبية  6ش شركة المياه  -ملك  /احمد
عبدالعظيم سعيد زهران
 - 168سعيد محمد عبدالراضي محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8314ورقم قيد  79679محل رئيسى عن خرازة بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور الرضي -
أرض العيسويه  -كفرأبوجمعه  -ملك /عاطف صالح محمود عبدالعزيز
 - 169محمد احمد حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8315
ورقم قيد  79680محل رئيسى عن صيـدلـية ,بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم  6بلوك  12020المنطقة
الصناعية  -امتداد شمالي  -ملك /احمد حسن احمد محمد

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 15 of 133

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 170منى شعبان احمد العبد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8316
ورقم قيد  79681محل رئيسى عن بقاله ( بيع مواد غذائية ) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم -2شارع
منصور الشرقاوى -الخصوص -ملك /على احمد العبد
 - 171ابو دنيا للملبس الجاهزة تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8319
ورقم قيد  79682محل رئيسى عن مصنع ملبس ( عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة
القليوبية شارع احمد السبكى -الخصوص -ملك /السيد محمد عبدالنبى
 - 172محروس عبدا عبدالحميد محمد الصبح تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى 2022-06-09
برقم ايداع  8324ورقم قيد  79683محل رئيسى عن تجارة الحبوب والبقول والعطاره والدقيق ,بجهة محافظة
القليوبية مخزن  -البرادعه  -ملك /كريم رفعت عبدالرحمن محمد
 - 173سيده سعيد عبدالفتاح محمد احمد خضر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  8328ورقم قيد  79684محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية شقة
بالدور الثانى -الخرقانية -ملك /وجيه عادل سالم
 - 174على عبدالفتاح يونس احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8337
ورقم قيد  79685محل رئيسى عن تجارة خرده ومخلفات المصانع والتوريدات العموميه (وذلك دون توريد
العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومى -طنان -ملك /طه محمد
محمد
 - 175منى محمد العربي بكري علي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8342ورقم قيد  79686محل رئيسى عن مخبز بلدي ,بجهة محافظة القليوبية كفرتصفا  -ملك /عبدا السيد
محمد يونس المام
 - 176مينا لبيب بدوى جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8345
ورقم قيد  79688محل رئيسى عن مكتب توريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -38مساكن غرب الستاد  -ملك /رضا جورج رزق
 - 177عنيات محمد رزق ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8347
ورقم قيد  79689محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع امين رمضان -بجوار موقف كفر رماده -ملك /على محمد
رزق
 - 178رضوى عبدالمحسن عبداللطيف محمود المغربى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  8350ورقم قيد  79690محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ( عدا الملبس
العسكريه واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة القليوبية شارع المديريه -سنتر الهراس التجارى -ملك /مها منير احمد
 - 201وليد محمد على محمود تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8416
ورقم قيد  79712محل رئيسى عن تجاره وتوزيع البن ,بجهة محافظة القليوبية ش خالد بن الوليد  -قها  -بملك/
عيشه مصطفى احمد
 - 179أسامه أحمد أنور أحمد حماد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8360ورقم قيد  79691محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزه (وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها),
بجهة محافظة القليوبية محل  -شارع الجمعيه الشرعيه  -بجوار مسجد الجمعيه  -كوم أشفين  -ملك /رمضان عطيه
مرسي سيف الدين
 - 180احمد خالد عبد الفتاح محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8363ورقم قيد  79692محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ومقاولت عامه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع الشعراوي ارض الخولي مدينة الزهور بهتيم
 بملك/احمد خالد عبد الفتاحل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 181محمد مجدي محمد داود الزهري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8364ورقم قيد  79693محل رئيسى عن مصنع نسيج ,بجهة محافظة القليوبية شارع رقم 6من شارع
الشعراوي بملك /سيد عبدالعال سيد  -ارض جمعه -بهتيم  -ملك /سيد عبدالعال سيد
 - 182ليوجد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  8365ورقم قيد 79694
محل رئيسى عن ورشة تصنيع موبيليا ,بجهة محافظة القليوبية دور أرضي  -شارع جبانه المسلمين  -قليوب البلد
 ملك /انعام أحمد حسن علي - 183ابو النيل لتجارة الموتوسيكلت تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8367ورقم قيد  79695محل رئيسى عن معرض لتجارة الموتوسيكلت ,بجهة محافظة القليوبية العمار
الكبرى -ملك /جمال عبدالمحسن حسن
 - 184احمد مجدي عبدالمنصف احمد ناجي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  8368ورقم قيد  79696محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ),
بجهة محافظة القليوبية شارع رياض الصالحين متفرع من عمرو بن العاص  -ملك /ماجده عطيه سيد  -بهتيم
 - 185عادل شوقي أبوالفتوح محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8372ورقم قيد  79697محل رئيسى عن معرض تجارة أدوات وملبس رياضيه (وذلك عدا الملبس
العسكريه وإكسسواراتها) ,بجهة محافظة القليوبية مخزن بالدور الرضي  -شارع مسجد الهدى  -بطا  -ملك /سامح
سعيد أبوالفتوح محمد
 - 186حسين امام احمد عيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  8375ورقم
قيد  79698محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ترسا -ملك /امام حسين
امام احمدعيد
 - 187محمد سلمه عبدالحميد ابوعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8431ورقم قيد  77937رئيسى آخر عن تجارة جميع أنواع البلستيك ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور
الثالث علوي  -عقار - 4شارع البحر  -ميت نما  -ملك /شند عبدالهادي شند
 - 188هبه طه عبدالفتاح حسنين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8380
ورقم قيد  79699محل رئيسى عن ورشة نجارة لتصنيع الخشاب ,بجهة محافظة القليوبية اول طريق البراج
 طنان  -ملك  /سعد عاشور محمد عاشور - 189محمد عبدالعظيم محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8383ورقم قيد  79700محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش مستشفى اشرف قاسم  -كفر منصور-
بملك  /ايمان حسين السيد حسين
 - 190وليد محمد محمد محمد الغنام تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8384ورقم قيد  79701محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه -ملك/
محمد سليمان على
 - 191اشرف طارق حلمى غريب عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  8387ورقم قيد  79702محل رئيسى عن مزرعه تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية حوض
الشيخه-الرمله -ملك /مسعد محمود غريب
 - 192احمد مهدى عبدالنبى احمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8393ورقم قيد  79703محل رئيسى عن مكتب توريدات مستلزمات التكييف ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات
النترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية ش البنك الزراعى  -ابوالغيط -ملك  /مهدى عبدالنبى احمد على
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 193رضا فكرى عبدا مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8395
ورقم قيد  79704محل رئيسى عن تربيه وبيع دواجن تسمين ,بجهة محافظة القليوبية شبلنجه  -بملك /سمير
صابر السيد احمد
 - 194حسن احمد علي سيد فراج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8406
ورقم قيد  79705محل رئيسى عن توريد وتركيب اعمال التكييف (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية خط الشيتاني -ابو الغيط ملك /حمدي علي سيد
 - 195اسلم مصطفى عبدالعظيم عرفه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8407ورقم قيد  79706محل رئيسى عن بقاله جمله ( بيع مواد غذائية ) ,بجهة محافظة القليوبية الشارع
العمومى -طريق المشروع -بلقس -ملك /هانى سعيد احمد
 - 196احمد عامر احمد محمد عامر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8408ورقم قيد  79707محل رئيسى عن تصنيع معادن ,بجهة محافظة القليوبية 12ش الرياح البحرى -
ابوسنه -بملك /محمد صبحى اسماعيل
 - 197حسام محمد حسين حسن الحسيسى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  8409ورقم قيد  79708محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر
وخدمات النترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه  -ملك  /السيد احمد سليم منصور
الحسيسى
 - 198عادل ابراهيم صالح ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8411ورقم قيد  79709محل رئيسى عن ورشه نجاره باب وشباك ,بجهة محافظة القليوبية ش الحاج احمد
صلح بجوار مزلقان عرب العراقي طريق شبين ملك //محمد حسن علي
 - 199محمد عبدالرءوف عبدالعال محمد رزق تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  8412ورقم قيد  79710محل رئيسى عن مكتب توريدات ملبس ( عدا الملبس العسكرية
واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة القليوبية القلزم -ملك /عبدالرءوف عبدالعال محمد
 - 200زينب امين محمد امين محمد عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  8414ورقم قيد  79711محل رئيسى عن مكتب بيع مستحضرات تجميل(وذلك عدا الدوية
ومشتقاتها) ,بجهة محافظة القليوبية ش النقطه القديمه -كوم اشفين  -ملك //سعيد احمد سعيد
 - 202فوز عبدالسلم عبداللطيف حماده تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8421ورقم قيد  79713محل رئيسى عن معرض لتجارة الملبس ,بجهة محافظة القليوبية عزبة ابو خضره -
ش مصطفى الشربينى  -ملك  /فهد عبدالسلم عبداللطيف حماده
 - 203السيد ابراهيم خليل سالم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8423
ورقم قيد  79714محل رئيسى عن مقاولت انشاء وهدم واصلح واساسات خرسانيه ,بجهة محافظة القليوبية
السيفا -ملك  /محمد احمد فوزي
 - 204ايه عربى عبدالعزيز محمد نصار تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8428ورقم قيد  79715محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ( فيما عدا الدويه ) ,بجهة محافظة
القليوبية ش البوسطه متفرع من شارع فريد ندا  -بملك /منى عبدالعزيز محمد
 - 205حمدى اسماعيل محمود عطيه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8429ورقم قيد  79716محل رئيسى عن تاجير مستلزمات افراح ,بجهة محافظة القليوبية ش الوحده المحليه
 -شلقان  -ملك  /مريم عبدالغنى عطيه شعبان
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 - 206اكرام محمد عبد الجليل راتب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8432ورقم قيد  79717محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عزبه الصبايحه -
ملك //كمال صابر محمد
 - 207ناهد محمود ابراهيم محمد القلماوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8434ورقم قيد  79718محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية نوى -ملك /احمد
عادل محمد
 - 208صابر عبدالمؤمن عبداللطيف فاضل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  8437ورقم قيد  79719محل رئيسى عن تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه ,بجهة محافظة القليوبية
الدور الرضى -العقار الكائن ارض ابو جمعه -منزل الحاج عبدالمؤمن فاضل -ملك /عزه عبدالمؤمن عبداللطيف
 - 209محمد جوده محمد هزاع تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8439
ورقم قيد  79720محل رئيسى عن صيـدلية ,بجهة محافظة القليوبية ش عبدالمطلب متفرع من ش ترعة الفلفله
 الشموت -ملك /نبيل فتحي جسوقي عفيفي - 210حاتم سيد بيومى محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8440ورقم قيد  79721محل رئيسى عن مزرعه بيع دواجن تسمين ,بجهة محافظة القليوبية شبرا شهاب -
ش الجسر  -بملك  /ممدوح احمد عبدالوهاب
 - 211ناديه محمود بيومى يوسف عطا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8441ورقم قيد  79722محل رئيسى عن ورشة لحام كاوتش ,بجهة محافظة القليوبية كفر الولجا  -ملك /
علء احمد الصديق السيد
 - 212شيماء عارف محمد مصطفي عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  8446ورقم قيد  79723محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع وتسمين الدواجن ,بجهة محافظة
القليوبية شبرا شهاب  -ملك //نجاح عبد السلم عبد العزيز
 - 213عماد سعيد عبدالرازق عامر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8447ورقم قيد  79724محل رئيسى عن تجارة فاكهه وخضار ,بجهة محافظة القليوبية الجعافره -ملك /
سعيد عبدالرازق عامر
 - 214احمد خالد بيومى بيومى مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8448ورقم قيد  79725محل رئيسى عن مزرعه تربيه وتجاره دواجن وتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية جزيره النجدى  -بملك /حامد سالم ابراهيم
 - 215صفاء حسن محمود سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8449
ورقم قيد  79726محل رئيسى عن حظيرة تربية وتجارة مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية عرب ابوعيد-
الحدادين -ملك /احمد جمال سعد
 - 216نهى طلعت عبدالغفار محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8450ورقم قيد  79727محل رئيسى عن ورشة تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة القليوبية عماره  108محليه
 6ج ش  13الحى الول  -ملك  /سميره السيد ابراهيم احمد
 - 217احمد جوده عطيه جوده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8457
ورقم قيد  79728محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -1زاويه بلتان -ملك /عبدالنبى عبدالكريم سعيد
 - 218محمد رضا محمد كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8462
ورقم قيد  79729محل رئيسى عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية منزل بالدور الرضي  -عزبة البراد  -قها  -ملك /رضا محمد علي كامل
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 - 219احمد حسانين احمد عليوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8463
ورقم قيد  79730محل رئيسى عن مصنع مواسير بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية ابوالمنجا -باسوس -ملك/
حسانين احمد عليوه
 - 220مصطفى رجب مصطفى عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  8524ورقم قيد  71319رئيسى آخر عن مصنع حقن ونفخ وتكسير وغسيل وإعادة تدوير البلستيك
والفيبر جلس ومنتجاته ,بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور الرضي  -شارع ترعة الساحل  -باسوس  -ملك/
عبدالصمد داود عبدالصمد
 - 221جمال على عبدالدايم عبدالناصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8496ورقم قيد  73408رئيسى آخر عن تجاره سيارات خرده ,بجهة محافظة القليوبية محل  -عقار - 2شارع
البحر  -خلف محطه مياه العبايطه  -ميت حلفا  -ملك /وليد صبحي محمد علي
 - 222السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8507ورقم قيد  78841رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية افتتاح رئيسي
اخر بنشاط  /مزرعة تربية وبيع دواجن  -وبالعنوان  /ميت العطار  -بنها  -القليوبيه  -بملك /هشام متولي السباعي
 - 223خالد جوده اسماعيل محمد مطر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8470ورقم قيد  79731محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن تسمين ,بجهة محافظة القليوبية شبلنجه  -ملك /
محمد سامى حامد عبدالحميد
 - 224خالد طه طه رزق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  8471ورقم
قيد  79732محل رئيسى عن حظيره تربية وتجارة مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية طريق عزبه كوسه -
صنافير ملك //طه طه رزق
 - 225شادى احمد عبدالعزيز عراقى تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8472ورقم قيد  79733محل رئيسى عن مصنع اكياس بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية كفر مويس  -بملك/
احمد عبدالعزيز عراقى مصطفى
 - 226احمد محمد محمود محمد غياتى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8473ورقم قيد  79734محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ),
بجهة محافظة القليوبية مدينة المل -بجوار مساكن ورش ابوزعبل -ملك /هناء امام سليمان
 - 227يسرى حسن همام حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8476
ورقم قيد  79735محل رئيسى عن تربية وبيع وتسمين دواجن ,بجهة محافظة القليوبية كفر ابو زهره  -ملك /
حسن السيد عبدالقادر حسن
 - 228مني سيد عبد المطلب علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8477
ورقم قيد  79736محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية  35شارع داير الناحيه
ملك //حسين صابر ابو العل
 - 229مصطفى العربى محمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8481ورقم قيد  79737محل رئيسى عن تعبئة وتجارة وتوزيع المواد الغذائية ,بجهة محافظة القليوبية ش
المصرف البلبيسى  -القلج  -ملك  /عبدا السيد احمد السيد عماره
 - 230نورهان سعيد عبد الحافظ لطفي دسوقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  8483ورقم قيد  79738محل رئيسى عن سوبر ماركت (تجارة مواد غذائيه) ,بجهة محافظة القليوبية
العطاره  -ملك /هلل عبد المحسن امام
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 - 231نورا حسن عبداللطيف سيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8484ورقم قيد  79739محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور
الرضي  -أجهور الصغرى  -ملك /محمود حسن عبداللطيف سيد
 - 232حسن فتحي حسن عبدالخالق عبدالعليم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  8486ورقم قيد  79740محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية محل
بالدور الرضي  -شارع مختار النساج  -شلقان  -ملك /وجيه فتحي حسن عبدالخالق عبدالنعيم
 - 233سعيد صالح محمد عاصى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8487ورقم قيد  79741محل رئيسى عن بيع منظفات ,بجهة محافظة القليوبية شارع الشهيد /احمد عاصى -
كفر الصهبى -ملك /صالح محمد سالم
 - 234احمد ممدوح جمال على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8488
ورقم قيد  79742محل رئيسى عن استوديو تصوير ( فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه
والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القليوبية جزيره النجدى  -بملك/
ممدوح جمال على عطوان
 - 235مرفت سعيد حميد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8490
ورقم قيد  79743محل رئيسى عن حظيرة تربية وبيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية شارع البوسطه -
عرب الحارث  -ملك /محمود عبدالمعطى محمود
 - 236سعيد عبدالسميع جاد الكلبشاوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8492ورقم قيد  79744محل رئيسى عن مكتب إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة 36
من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) ,بجهة
محافظة القليوبية عقار رقم  -37شارع جاد  -اجهور الصغرى -ملك /سيد جاد محمد
 - 237هناء احمد محمد حافظ اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8511ورقم قيد  79746محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية الطريق العمومى  -امام مركز الشباب
 شلقان  -القناطر الخيريه  -القليوبيه  -بملك  /ورثه احمد ابراهيم عاشور - 238محمود ابراهيم محمود ابراهيم دسوقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  8512ورقم قيد  79747محل رئيسى عن تجاره منتجات البان ومواد غذائيه ,بجهة محافظة القليوبية ش
احمد عبد العزيز غرب السكه الحديد -ملك //ابراهيم محمود ابراهيم
 - 239عرفه حسنى حلمى ابوالنور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8514ورقم قيد  79748محل رئيسى عن حظيرة تربية وبيع مواشى ,بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا -ملك/
عبدالناصر عطيه سالم
 - 240صلح محمد كمال عبدالغني محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  8515ورقم قيد  79749محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتشطيبات ,بجهة محافظة القليوبية شقه -
عقار - 3شارع جلل عبدالشافي  -حوض فخر الدين  -باسوس  -ملك /رشا محسن محمد علي طبل
 - 241امير ابراهيم ابوالمجد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8519ورقم قيد  79750محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الرانب ,بجهة محافظة القليوبية الحصه -ملك /
عبد النبي محروس مجاهد
 - 242حامده عبد الرازق ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8522
ورقم قيد  79751محل رئيسى عن معلف تربية وبيع وتسمين مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية ش
مدرسة الزراعة -المشأه الصغرى  -بملك /سامي نبوي درويش
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 - 243سعيد رمزي محمد شربي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8526
ورقم قيد  79752محل رئيسى عن معلف تربية وبيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية الصفين -مركز
كفر شكر  -بالقليوبيه  -بملك /رمزي محمد شربي
 - 244احمد سعيد عبد الرازق حموده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8529ورقم قيد  79753محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة القليوبية س المدارس -قلما ملك //
سهام طه عبد الحميد
 - 245عماد عبدالشهيد شمعون سام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8532ورقم قيد  79755محل رئيسى عن تكسير بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية شارع الرشاح -بجوار
مدرسة عمر مكرم -الخصوص -ملك /هانى فوزى فلتس
 - 246ابراهيم حسن محمد حسين نايل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8533ورقم قيد  79756محل رئيسى عن تجارة موبايلت (وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر
والطباعة) ,بجهة محافظة القليوبية -ش الجمهوريه -ملك //محمد حسن محمد
 - 247محمد حسام عبدالمعطي أحمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8540ورقم قيد  79757محل رئيسى عن مصنع لتشكيل وتشغيل معادن ,بجهة محافظة القليوبية ناحية ابوسنه
 حوض الروضه - 1زمام  -ميت حلفا  -ملك /حسام عبدالمعطي أحمد رمضان - 248احمد شفيق حسن عمر الحضري تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  8541ورقم قيد  79758محل رئيسى عن مطعم وكافيه (فيما عدا دون عرض المصنفات والكمبيوتر
والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية  21شارع مستشفي المل  -بنها الجديده  -بملك /محمد امام الديب
 - 249رامي محروس محروس محمد السطيحه تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  8543ورقم قيد  79759محل رئيسى عن مكتب شحن بضائع بالسيارات وتوريدات عموميه (
وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية  23ش الرياضه  -ملك //
حسن عبد السميع جاد
 - 250حنفى عبدالسميع عبدالحفيظ على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8547ورقم قيد  79760محل رئيسى عن بيع عصائر ,بجهة محافظة القليوبية الطريق العمومى -ابو الغيط-
ملك /احمد عطوان محمد
 - 251أحمد فتحي عبدالسميع عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8548ورقم قيد  79761محل رئيسى عن حظيرة تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية شارع الجامع الكبير  -سوارس  -بجوار كافيتريا العمده  -ميت حلفا  -ملك /محمد سعيد حسن شنور
 - 252محمد احمد عبدالعزيز مصطفى البربرى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  8554ورقم قيد  79762محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة القليوبية عزبه
البربرى  -اجهور الكبرى  -بملك /عصام عبدالسميع عبدالحميد
 - 253محمد عادل محمد محمود شامه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8561ورقم قيد  79763محل رئيسى عن مصنع حقن بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية بجوار السلخانه -
شارع جسر النيل  -أبوالغيط  -ملك /محمد عبدالغني أحمد خضر
 - 254سهير عبدالواحد محمد عبدالعزيز ابوسريه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  8565ورقم قيد  79764محل رئيسى عن محل بيع وتجميع البان ,بجهة محافظة القليوبية
البرادعه -بملك  /مدحت عبدالعزيز عبده رواش
 - 255كريم سعيد محمد احمد حسان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8619ورقم قيد  28518رئيسى آخر عن مصنع ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها
) ,بجهة محافظة القليوبية حوض المواطن  -جسر النيل  -ملك  /شعبان عبدالعظيم ابوطالب
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 - 256سيد علي حسين احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8600
ورقم قيد  72889رئيسى آخر عن بقاله ( تجارة مواد غذائيه) ,بجهة محافظة القليوبية دار المناسبات ش دغش
القلج  -الخانكه  -بملك /سامح ابراهيم احمد
 - 257سيد عبدالرحمن شحات حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8571ورقم قيد  79765محل رئيسى عن مصنع خرطوم بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية شارع اسامة
الشلقانى -باسوس -ملك /احمد عبدالرحمن شحات
 - 258صابر نور الدين حسن عبدا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8575ورقم قيد  79766محل رئيسى عن مقله وبيع تسالى ,بجهة محافظة القليوبية ش قنطرة الشبينى -
طريق كفر حمزه  -ملك  /صابر نور الدين حسن عبدا
 - 259حسن مجدى عبدالمنعم احمد جيره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8578ورقم قيد  79767محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية  12شارع فتحى الكهربائى
 باسوس -ملك /مجدى عبدالمنعم احمد - 260احمد عزت احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8581
ورقم قيد  79768محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -3شارع
وسط العزبة -عزبة الزهار -ملك /هانى عطا عبدالرحمن
 - 261باسم سعيد حلمى عباس على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8585ورقم قيد  79769محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع وتصدير (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك في حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك) ,بجهة
محافظة القليوبية عزبه رشاد مساكن ورش ابوزعبل  -بملك /رضوان يحيى رضوان
 - 262امانى مسعد محمود احمد الوكيل تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8590ورقم قيد  79770محل رئيسى عن كافيه ( بيع مشروبات ساخنه وبارده ) ,بجهة محافظة القليوبية
شارع كوبرى المركز  -ملك /عادل منصور على
 - 263هاجر حسن علي حسن السيسي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8591ورقم قيد  79771محل رئيسى عن توريدات عموميه وتصدير (طبقا للقوانين والوائح المنظمه لذلك
وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية الدور الؤل برج التطبقين -
ارض الفرنواني  -شبرا الخيمه  -بملك /خالد عبدا السيد
 - 264محمد مصطفى عفيفى حطب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8592ورقم قيد  79772محل رئيسى عن مكتبه وخردوات ( فيما عدا الطباعه ودون استخدام النترنت
وتصوير المستندات ) ,بجهة محافظة القليوبية ش العاصمى رقم  - 1كفر مناقر  -ملك  /هانى سعيد نور الدين
 - 265احمد سيداحمد محمد سيداحمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8593ورقم قيد  79773محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القليوبية ابراج المل ش
فريد ندا  -بملك /طارق محمد يسن
 - 266محمود محمد سعد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8596
ورقم قيد  79774محل رئيسى عن كافتيريا لتقديم وبيع المأكولت والمشروبات الساخنة والباردة (دون عرض
المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار - 1حوض العمده  -رقم - 5سندنهور  -ملك /محمد
العقيلي غياض
 - 267احمد خالد محمد عبدالغنى على علم تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  8601ورقم قيد  79775محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة القليوبية ترعه الساحل -
ابوالغيط  -بملك /سيد عبدالوهاب ذكى
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 - 268مصطفى فتحي عبدالعزيز محمد نصار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  8605ورقم قيد  79776محل رئيسى عن مكتب نقل نفايات ومخلفات طبيه (وذلك بعد الحصول
على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة) ,بجهة محافظة القليوبية
مكتب  -عقار رقم - 9شارع البوسته  -ملك /مصطفى أحمد علي يوسف
 - 269احمد محمد عبد العاطي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8606ورقم قيد  79777محل رئيسى عن توريدات مستلزمات طبيه ( فيما عدا الدويه البشريه) ,بجهة
محافظة القليوبية ش عبد العال ابراهيم المرجوشي شبرا الخيمه ثان -بملك /محمد عبد العاطي محمد
 - 270ايهاب ابراهيم عبدا محمد صانوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  8611ورقم قيد  79778محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية اجهور
الكبرى مركز طوخ  -بملك/ابراهيم عبدا محمد صانوه
 - 271ايمن عبدالراضى بحيرى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8614ورقم قيد  79779محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية الصفا  -ملك  /هشام
حسنين احمد حسنين
 - 272ايمن مصطفى عبدالحليم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8616ورقم قيد  79780محل رئيسى عن تجاره وتوزيع اكسسوارات السيارات ,بجهة محافظة القليوبية ش
اولد فرج  -بملك /عزت زهرى بيومى
 - 273محمد عبدالحميد محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8617ورقم قيد  79781محل رئيسى عن مقاولت جلى وتركيب رخام ,بجهة محافظة القليوبية شارع السلك-
من شارع امين الترزى -القطاوى -ملك /سمير السيد رجب
 - 274تامر جمعه عبدالحميد علي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8621
ورقم قيد  79782محل رئيسى عن مكتب توريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي  -شارع المعهد الديني  -كفرالجمال  -ملك /جمعه
عبدالحميد علي عامر
 - 275محمود عبد الغفار عبد العليم محمد عجلن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  8622ورقم قيد  79783محل رئيسى عن معلف تربية وتجارة تسمين مواشي ,بجهة محافظة
القليوبية العمار الكبري -مركز طوخ  -قليوبيه  -بملك /احمد عبد الناصر احمد
 - 276محمد امين عبد الحميد عبد المؤمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  8624ورقم قيد  79784محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية كفر
الجزار طريق اسطنها  -بنها -بملك /السيد رفعت محمد
 - 277احمد فصيح عزازى عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8634ورقم قيد  79785محل رئيسى عن مصنع موبيليا ,بجهة محافظة القليوبية كفر طحوريا  -ملك  /محمد
خلف ا عزازى
 - 278احمد ابراهيم ابراهيم على عاشور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8639ورقم قيد  79786محل رئيسى عن تجاره اكسسوار كمبيوتر (فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القليوبية ميدان الديب ابوسعده  -الخصوص  -بملك /عبدالمنعم محمد
ابراهيم
 - 279حسام الدين محمود أحمد وارث تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8640ورقم قيد  79787محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه  -عقار - 29شارع العمايره  -ملك /عادل سيد إمام
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 - 280سامح حسين احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8641
ورقم قيد  79788محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ارض المشتولي ش الشيخ خليل الخانكه  -بملك/عماد حسين احمد
 - 281عبدا محمود امام عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8644
ورقم قيد  79789محل رئيسى عن صيانه محمول ( فيما عدا الكمبيوتر والنترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية
اجهور الكبرى  -بملك /عماد محمود ابراهيم
 - 282محمود سلمه محمود على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8654
ورقم قيد  79790محل رئيسى عن تربية وبيع دواجن تسمين ,بجهة محافظة القليوبية كفر مويس -ملك /صالح
عبدالفتاح عليوه
 - 283فاطمه عبدالعزيز محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8655ورقم قيد  79791محل رئيسى عن ورشه احذيه ,بجهة محافظة القليوبية ش وسط البلد بجوار ابورقيه
 بملك /عادل محمد محمود - 284ابراهيم رضوان ابراهيم عبد المحسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  8656ورقم قيد  79792محل رئيسى عن توريدات عموميه وتصدير وتوريد مواد غذائيه ووكيل
بالعموله (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)) ,بجهة محافظة القليوبية  4شارع ابراهيم
الدسوقي متفرع من شارع بهتيم الرئيسي ملك /رضوان ابراهيم عبد المحسن
 - 285ابراهيم احمد رضا ابراهيم هنداوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  8660ورقم قيد  79793محل رئيسى عن مكتب بيع تكيفات وتبريد واطفاء حريق ,بجهة محافظة
القليوبية عقار رقم  8ش شرق الستاد  -ملك  /سامح السيد ذكى عبدالسميع
 - 286ايهاب جادالرب مسعود سدراك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8661ورقم قيد  79794محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية محل  -حي الصوالحه  -ملك /تامر
جاد الرب مسعود سدراك
 - 287محمد طارق حسين حسين سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  8662ورقم قيد  79795محل رئيسى عن مكتب لمقاومه افات بمبيدات الصحه العامه ,بجهة محافظة
القليوبية المسجد العباسى  -البرادعه  -بملك /وفاء شاهين على
 - 288سيد سعيد السيد حسن ندا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8665
ورقم قيد  79796محل رئيسى عن ورشة تصنيع الموبيليا ,بجهة محافظة القليوبية شارع عمر بن العاص-
طنان -ملك /حنان عزت عبدالغفار
 - 289نهى ابراهيم عبداللطيف محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8669ورقم قيد  79797محل رئيسى عن تربية وتسمين وبيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية الدير-
ملك /اسلم عبدالحميد نصر
 - 290خالد سليمان عبدالفتاح سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8675ورقم قيد  79798محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه وتجارة حديد وصاج (وذلك دون توريد
العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه دور أرضي  -البقاشين  -ملك /مصطفى
محمد أحمد الدمرداش
 - 291ايهاب حسن على محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8677ورقم قيد  79799محل رئيسى عن بيع وتوزيع لعب اطفال ,بجهة محافظة القليوبية  51ش الفاتح -
الوحده العربية  -ملك  /عجمى محمد ابوزيد
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 - 292فوزي محمد فوزي عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8683ورقم قيد  79800محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (وذلك عدا الملبس العسكريه
وإكسسواراتها) ,بجهة محافظة القليوبية مخزن دور أرضي  14 -شارع أبوسلومه من شارع الجمعيه  -قليوب
المحطه  -ملك /خالد محمد محمد إبراهيم
 - 293حمدى السيد احمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8684
ورقم قيد  79801محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية حوض
الجزيرة -بجوار مسجد الحاج عمرو -شبرا شهاب -ملك /احمد السيد احمد
 - 294عمرو زينهم أبوزيد حسانين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8685ورقم قيد  79802محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية شقه  -حوض سعاده
 الخصوص  -ملك /خالد أحمد قاسم - 295سيد امين حسن سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  8686ورقم
قيد  79803محل رئيسى عن حظيرة لتربية وبيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الرحمه -
البرادعه  -ملك  /فوزيه جابر عبدالباقى طيبه
 - 296حافظ وجيه حافظ على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8694ورقم قيد  79804محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية بجوار المطحن  -كفر حمزه -بملك /
محمد احمد حلمى
 - 297اسلم حامد السيد عجم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8699
ورقم قيد  79805محل رئيسى عن بيع ملبس حريمى ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  2شارع الجمعيه
الستهلكيه  -بنها الجديده -بملك /سعد عبدالوهاب امام
 - 298عثمان لمقاولت السباكه تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8700
ورقم قيد  79806محل رئيسى عن مكتب مقاولت سباكه ,بجهة محافظة القليوبية الزهويين -نوى -ملك /احمد
محمد مصطفى
 - 299محمد عبدا عبدالرحمن مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8708ورقم قيد  79807محل رئيسى عن ورشة احذية ,بجهة محافظة القليوبية ميت عاصم  -ملك  /صابر
احمد محمد
 - 300سيد على عبدالحميد على عيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8712ورقم قيد  79808محل رئيسى عن اعمال تكييف وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل -ابو الغيط -ملك /على عبدالحميد
على
 - 301يوسف فؤاد بطرس يعقوب تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8722ورقم قيد  79809محل رئيسى عن مصنع طوب طفلى ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الهالى -ملك/
ورثة المرحوم :فؤاد بطرس يعقوب
 - 302حمدى السيد عبدالمعطى احمد الكردى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  8726ورقم قيد  79810محل رئيسى عن تسمين وبيع مواشى ,بجهة محافظة القليوبية الدير  -بملك/
وجيهه عبدالعزيز عبدالعزيز
 - 303ايمن عويضه عوده عواد راشد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8729ورقم قيد  79811محل رئيسى عن محل لبيع الخضار والفاكهه ,بجهة محافظة القليوبية عرب
الرواشده -ملك /ظريفه محمد عيد
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 - 304نسيم رمسيس يوسف فانوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8733ورقم قيد  79812محل رئيسى عن ورشة نجاره ميكانيكيه ,بجهة محافظة القليوبية محل  -عقار رقم27
 شارع إبراهيم فوده من شارع الحاج حسين من الترعه التوفيقيه  -النواره  -الخصوص  -ملك /هاني فتحي بخيت - 305عيد انور السيد البولقى تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8739
ورقم قيد  79813محل رئيسى عن ورشة نجارة لتصنيع الثاث ,بجهة محافظة القليوبية شارع الرشاح -
طريق المقابر  -طنان  -بملك /سعيد محمود محمد
 - 306محمد عبدالحكيم محمد مصليحي إبراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  8740ورقم قيد  79814محل رئيسى عن توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي  -جزيرة الشعير  -ملك /عبدالحكيم محمد
مصلحي محمد
 - 307اسماء احمد رحيم يوسف سعد تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8741ورقم قيد  79815محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية ش ترعة الساحل  -ابو الغيط  -ملك /
محمد احمد رضوان
 - 308ممدوح عواد محمد عواد تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8742
ورقم قيد  79816محل رئيسى عن حظيره تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية عزبه العسيلي -كفرالور  -ملك //حسام الدين عواد محمد
 - 309على الدين للرحلت والشحن والنقل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  8744ورقم قيد  79817محل رئيسى عن مكتب رحلت وشحن ونقل بالسيارات (وذلك دون توريد
العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة
القليوبية ش سليمان الصفتى  -عزبة اليمن  -ملك  /احمد رزق عبدالفتاح
 - 310سحر عبدا حافظ السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8747
ورقم قيد  79818محل رئيسى عن تجارة أدوات كتابيه (وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه والنشر
وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي  -طنط
الجزيره  -ملك /بلل محمد بلل حلوه
 - 311محمد جميل محمد يوسف محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  8748ورقم قيد  79819محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القليوبية عقار  4الحي الثالث
بلوك  -28033ملك //محمد حسين احمد احمد
 - 312محمود طارق عبدالمطلب على ابوريشه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  8749ورقم قيد  79820محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع بالسيارات (وبعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش المعارض سكه المدينه  -طنان -
بملك /طارق عبدالمطلب على
 - 336مصطفى جمال كامل عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8809ورقم قيد  79844محل رئيسى عن ورشة نجارة موبيليا ,بجهة محافظة القليوبية مدينة المل  -مساكن
ورش ابوزعبل  -ملك  /خالد احمدى صالح محمد اليمنى
 - 313بسمه صلح محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8751
ورقم قيد  79821محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها) ,بجهة
محافظة القليوبية شقه بالدور الول بعد الرضي  -عقار - 1شارع خالد بن الوليد من شارع الروضه  -مدينة إبن
الحكم بجوار مدرسة الروضه  -شبراالخيمه  -ملك /محمد مصطفى محمد درويش
 - 314محمد راشد حسنى راشد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8755
ورقم قيد  79822محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القليوبية خلف مسجد برالوالدين  -حوض
الراتبه  -كفر سليم  -ملك  /ناديه عبدالعزيز سيد
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 - 315ايمان ياقوت السيد عبدالستار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8757ورقم قيد  79823محل رئيسى عن تجارة أدوات منزليه وكهربائيه ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور
الرضي  -شارع حمزه بن عبدالمطلب  -بتمده  -ملك /سامي حمزه حنفي إبراهيم
 - 316محمود سعد عطا ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8758
ورقم قيد  79824محل رئيسى عن مكتب لعمال وتجاره التكييف ,بجهة محافظة القليوبية ش لطفي شاهين -
الخصوص ملك //احمد سعد عطا ابراهيم
 - 317سعيد محمد السيد عبدالغنى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8759ورقم قيد  79825محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية ش الميره فوزية بجوار جيم اى
فيتنس  -الفلل  -بنها الجديده  -ملك  /صبحى حسن سالم البتانونى
 - 318محمد عباس أحمد علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8761
ورقم قيد  79826محل رئيسى عن توريدات المصنوعات الجلديه ومستلزماتها ,بجهة محافظة القليوبية شقه
بالدور الرضي  -عقار - 31شارع إبراهيم سالم  -أرض نوبار  -شبراالخيمه  -ملك /كريم عادل الشحات
 - 319مجدى عبدالنبى حسين منصور تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8762ورقم قيد  79827محل رئيسى عن مستودع لتجارة الكرتون ( فيما عد الطباعه ) ,بجهة محافظة
القليوبية ش الجيش  -كوم اشفين  -ملك  /مصطفى صبحى محمود سيد
 - 320محمد محمدي حسن عثمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8763ورقم قيد  79828محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه (وذلك عدا الملبس العسكريه
وإكسسواراتها) ,بجهة محافظة القليوبية منشيه الزهوي  -ملك /هشام عواد شعبان
 - 321عمرو عاشور ابراهيم حنك تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8765ورقم قيد  79829محل رئيسى عن تجاره الحديد والصلب ,بجهة محافظة القليوبية خلف المعهد الدينى
الجديد  -ميت حلفا  -بملك /ابراهيم عاشور ابراهيم
 - 322محمود امين محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8767ورقم قيد  79830محل رئيسى عن مكتب نقل وشحن البضائع بالسيارات (بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية جزيرة النجدى -ملك/
خليل سالم خليل
 - 323ايسم ماهر احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8771
ورقم قيد  79831محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية ,بجهة محافظة القليوبية كفر رجب -ملك /ايسم ماهر
احمد
 - 324سعد فوزى بدوى بدوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8775
ورقم قيد  79832محل رئيسى عن تقطيع وتصنيع رولت اكياس بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية شارع عقبه
بن نافع  -مدينة المل -ملك /محمد عبدا امام عبده
 - 325محمود سيد أحمد موسى برجيس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8777ورقم قيد  79833محل رئيسى عن مخبز أفرنجي ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي -
الطريق العمومي  -بجوار الموقف بجوار مسجد برجيس  -البرادعه  -ملك /أحمد محمد عبدالفتاح برجيس
 - 326اسلم مصطفى حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8779ورقم قيد  79834محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية  32مساكن الزهور
 -ملك  /عائشه محمد احمد محمد
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 - 327شنوده جيد يعقوب سعد مرجان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8783ورقم قيد  79835محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية الصالحيه بجوار
مسجد اولد على  -ملك  /عبدالرازق عبدالجليل عبدالرحمن
 - 328بهيه محمد احمد السناري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8784
ورقم قيد  79836محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا القبلي -ملك/
طارق احمد محمد عليوه
 - 329باسم سمير عبداللهوت عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8787ورقم قيد  79837محل رئيسى عن ورشة تكسير بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية حوض كامل شارع
المحبة القلج  -بملك /كرومل عبدالواحد سند
 - 330اسامه امين للصيانه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  8788ورقم
قيد  79838محل رئيسى عن مركز صيانة سيارات ,بجهة محافظة القليوبية محل رقم  37مول روضة العبور
بلوك  - 14029الحى السادس  -ملك  /احمد حلمى محمد كيلنى
 - 331اشرف ابراهيم احمد الكردى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8793ورقم قيد  79839محل رئيسى عن مزرعة تربية وتسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية كفر
الصهبى  -بملك  /طارق محمود مهدى سليمان
 - 332محمد هشام فتحي عبدالحميد محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-19
برقم ايداع  8801ورقم قيد  79840محل رئيسى عن مطعم وكافيه ( وذلك دون عرض المصنفات واستخدام
النترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  - 3مساكن سيدي راشد  -الفلل  -ملك /محمد السيد حسان محمد
 - 333ميخائيل صابر غطاس عطاا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8802ورقم قيد  79841محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة القليوبية محل  -شارع راشد عبدالحكيم
 الخصوص  -ملك /وحيده عياد رزق ا - 334ليديا صموئيل بشاره عبدالشهيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8804ورقم قيد  79842محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزه (وذلك عدا الملبس العسكريه
وإكسسواراتها) ,بجهة محافظة القليوبية ش محمد عبده من شارع اسماعيل سعد الدين  -ارض الدلتا  -مسطرد -
بملك سيد عبدالعال حسين
 - 335الدبيكى لبيع المستلزمات الطبيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8805ورقم قيد  79843محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه ( فيما عدا الدويه ) ,بجهة محافظة القليوبية
ش ابراج الزهور  -الفلل  -بملك اسلم احمد هاشم
 - 337فاطمه هندى هاشم هندى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8811
ورقم قيد  79845محل رئيسى عن ورشة ميكانيكى سيارات ,بجهة محافظة القليوبية جمجرة القديمه -ملك /
هشام هندى هاشم هندى
 - 338محمد احمد حسين محمد شرمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8814ورقم قيد  79846محل رئيسى عن معلف تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية سندوه -ملك //سمير محمد سمير احمد
 - 339هدى مهدى عطاا ابراهيم عطاا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  8817ورقم قيد  79847محل رئيسى عن حظيره تربيه وبيع مواشى ,بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه
 بملك /عاطف محمد خليل - 340مصطفى على عباس احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8820
ورقم قيد  79848محل رئيسى عن ورشة اصلح اجهزه منزلية ,بجهة محافظة القليوبية ش العرب من الرشاح
 الخصوص  -ملك  /محمد يحيى عبدالعزيزل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 341محمود محمد احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8821
ورقم قيد  79849محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش انور السادات -قلما ملك //محمد احمد محمود
 - 342محمد احمد السيد احمد ابوالنيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8823ورقم قيد  79850محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات وسوست ,بجهة محافظة القليوبية ش الملك
فهد  -ملك /محمد عزازي امام
 - 343عبدالعظيم محمد عبدالعظيم حرز ا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  8826ورقم قيد  79851محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية كفر طحا
 بملك  /محمد عبدالعظيم حرز ا - 344محمد سعيد خورشيد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8829
ورقم قيد  79852محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش على بن ابى طالب -
منطى  -بملك  /سعيد خورشيد محمد سرحان
 - 345حسام الدين عاطف سيد محمود تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8830ورقم قيد  79853محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه و إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا
المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات
والواردات المصرية) ,بجهة محافظة القليوبية ش محمود حامد ش الثلثيني -ملك //عاطف سيد محمود
 - 346ابراهيم عبدالعزيز محمد بيومى عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  8831ورقم قيد  79854محل رئيسى عن تجارة اجهزة كهربائية منزليه ,بجهة محافظة القليوبية ش
جسر النيل  -ابوالغيط  -ملك  /اشرف محمد فؤاد
 - 347جهاد عزالدين عبدا محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8832ورقم قيد  79855محل رئيسى عن ورشة طلء معادن ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الجندي  -ميت
حلفا -ملك /سالم ابراهيم حسن
 - 348عبدالمنعم مسعد عبدالمنعم عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  8833ورقم قيد  79856محل رئيسى عن مزرعه تربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ
ابراهيم  -بملك /عبدربه على عبدربه
 - 349اميره مجدى محمد عبدالحليم عبدالرحمن خفاجى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  8834ورقم قيد  79857محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( فيما عدا
الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم -ملك  /اسلم حسن محمد احمد
 - 350مصطفى علي عبدالسلم قايد تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8837ورقم قيد  79858محل رئيسى عن توريد اخشاب وتوريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة
والكمبيوتر والنترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية طريق عرب الحارث  -شلقان  -ملك /خالد احمد مصطفى
عبدالرحيم
 - 351صيدلية ايمن محمد طه عبدالهادى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8838ورقم قيد  79859محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القليوبية قلما  -بملك  /محمد طه عبدالهادى
 - 352احمد محمد عبدالمجيد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8845ورقم قيد  79860محل رئيسى عن تجارة وتوريد المنتجات الورقيه بكافة انواعها (وذلك دون توريد
العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية كفر حمزه بجوار ش مجدى عباس  -مصرف
كفر حمزه  -بملك  /اشرف محمد بحيري ابراهيم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 353محمود عبدالمنعم محمد منصور علي ندا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-19
برقم ايداع  8846ورقم قيد  79861محل رئيسى عن مخبز بلدي ,بجهة محافظة القليوبية قرقشنده  -ملك/
ساميه السيد سليمان عوده
 - 354احمد محمد اسماعيل السيد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8848
ورقم قيد  79862محل رئيسى عن مكتب توريد ونقل عمال (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة
محافظة القليوبية ش زغلول عرابى  -من احمد عرابى  -بيجام  -بملك  /محمد اسماعيل السيد
 - 355اشرف عبدالوهاب محمود محمد عبده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  8857ورقم قيد  79863محل رئيسى عن تصنيع اجهزه الصوت مكبرات الصوت ,بجهة محافظة
القليوبية  1ترعه الباسوسيه  -ابوالمنجا -باسوس  -ملك /احمد عبدالوهاب محمود
 - 356ساميه السيد محمد السيد عامر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8867ورقم قيد  79864محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائيه (وذلك دون استخدام النترنت والكمبيوتر ),
بجهة محافظة القليوبية  3ش صيدلية الحرمين خلف كلية العلوم  -بملك  /يحيي محمد عبدا
 - 357محمد عبدالعظيم محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8874
ورقم قيد  79865محل رئيسى عن تجارة مواد عازله ودهانات ( دون الكمبيوتر والنترنت وبعدالحصول على
التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القليوبية العمار الكبري  -بملك  /مصطفى عبدالعظيم محمد خليل
 - 382احمد عبدالحميد ابراهيم شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8939ورقم قيد  79890محل رئيسى عن حظيرة لتربية وبيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية ش
الكوبرى قرية الصلح الزراعى  -ميت حلفا  -ملك  /يوسف على يوسف على
 - 358مصطفي فرج محمد شحاته سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8879ورقم قيد  79866محل رئيسى عن مكتب توريد وتركيب التكييف المركزي (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع ترعه الساحل ملك //فرج محمد شحاته سيد
 - 359انجى السيد السيد ابوزيد بخيت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8882ورقم قيد  79867محل رئيسى عن سوبر ماركت ( بيع مواد غذائية ) ,بجهة محافظة القليوبية عقار
رقم  34ش النزهه  -بنها  -المنشية  -ملك  /هيام وهند فاروق محمدى بيومى
 - 360فرج محمد منصور محمد العدينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8887ورقم قيد  79868محل رئيسى عن ورشة بلورة بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الريشى-
سندبيس -ملك /احمد سالم عيد
 - 361فاطمه ماهر احمد عبد الفتاح الشلف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8888ورقم قيد  79869محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية بتمده -
ملك //ماهر احمد عبد الفتاح الشلف
 - 362صابر فتحى عبدالعزيز محمد نصار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8889ورقم قيد  79870محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش البوسطه  -اتريب  -بملك  /محمد محمد صادق محمد
مغازي
 - 363محمود يسرى ابراهيم احمد محمد شلبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8892ورقم قيد  79871محل رئيسى عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة القليوبية حوض
الرقيق الغربى  -الصباح  -ملك  /فتحى عبدالمطلب جاد محمد
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 - 364مصطفى محمود زكريا مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8897ورقم قيد  79872محل رئيسى عن توريدات عامه وتوريدات الموتال ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات
النترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية  5ش على عبدا  -باسوس  -ملك  /على عبدا سيد احمد
 - 365هانى عيد عبدالحميد خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8901
ورقم قيد  79873محل رئيسى عن بيع خرده ,بجهة محافظة القليوبية شارع الرشاح -حوض ثابت -ميت حلفا-
ملك /فريده عبدا احمد
 - 366احمد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8902ورقم قيد  79874محل رئيسى عن مزرعه تربيه وتجاره وبيع دواجن تسمين ,بجهة محافظة القليوبية
جزيره النجدي ملك /حامد سالم ابراهيم
 - 367مينا سمير جاد جوردى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8903
ورقم قيد  79875محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القليوبية 2ش السلم  -م بدر السكنيه  -بملك/
عادل عرفه عرفه
 - 368محمود محمد ابراهيم حسن بواب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8906ورقم قيد  79876محل رئيسى عن توريد وتركيب التكييف المركزى ,بجهة محافظة القليوبية شارع
مدرسة سما -عرب ابوالغيط -ملك /نادية حسنى على
 - 369نورا شحته احمد عبد الخالق الخولي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8907ورقم قيد  79877محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية شارع المستشفي الميري -ملك
 //شحته احمد عبد الخالق
 - 370مجدى السيد عطا حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8909
ورقم قيد  79878محل رئيسى عن معلف لبيع مواشى حلبه وتسمين ,بجهة محافظة القليوبية اسنيت  -ملك /
السيد عطا حسين
 - 371اثار اسامه عبدالفتاح محمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8911ورقم قيد  79879محل رئيسى عن مزرعة تسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية ميت
كنانه -ملك /حسن محمد حسن
 - 372بهاء الدين احمد خليل ابراهيم عوض تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8912ورقم قيد  79880محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية  4ش الهدى  -الجهينى  -بملك /احمد خليل ابراهيم عوض
 - 373علي مصطفي علي عبادي سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8914ورقم قيد  79881محل رئيسى عن سوبر ماركت (تجاره مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية
الخصوص-ش احمد دياب من ش البترول -العزبه البيضا -ملك /صالح احمد عبد الرحيم
 - 374مصطفى سيد عدوى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8915ورقم قيد  79882محل رئيسى عن مصنع نسيج ,بجهة محافظة القليوبية شارع المصانع -بجوار
الدائرى -ابوسنه -ملك /سيد سيد عدوى
 - 375محمد سيد اسماعيل ابولبن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8916
ورقم قيد  79883محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية شارع شجره الدر  -قليوب البلد  -بملك/
عمرو سيد اسماعيل
 - 376محمود مكاوى عبدالعظيم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8917ورقم قيد  79884محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة القليوبية محل رقم  36سنتر خان العمار -
اسكان المستقبل  -ملك  /جمال عبدالحميد على عبدالحميد
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 - 377دينا سعيد اسماعيل بحيري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8918
ورقم قيد  79885محل رئيسى عن حظيرة لتربية وبيع وتسمين مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية قرية
الصلح الزراعى ميت حلفا  -بملك  /حسن رمضان جاد ابو مايله
 - 378سالم احمد سالم حسن بدوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8919ورقم قيد  79886محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية كفر شبين -بملك /رحاب احمد سالم
 - 379محمود سامي احمد الصادق تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8922ورقم قيد  79887محل رئيسى عن معرض لبيع قطع غيار الموتوسيكلت ,بجهة محافظة القليوبية كفر
الجزار -بجوار مكتب البريد ملك /ليلي عزيز الدين عبد العاطي
 - 380محمد عبدالوهاب ابراهيم شنور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8923ورقم قيد  79888محل رئيسى عن حظيرة تربية وبيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية سوارس -
ميت حلفا  -ملك  /سيد عبدالوهاب ابراهيم
 - 381محمد محمود عوض السيد بدوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8937ورقم قيد  79889محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية طحانوب -ملك /محمود عوض السيد
 - 383محمد رمضان محمد محمد الخناتى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8979ورقم قيد  76415رئيسى آخر عن تربية وتسمين وبيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية
القلزم  -شبين القناطر  -قليوبيه  -بملك  /رمضان محمد محمد الخنانى
 - 384احمد عبدالسلم على على المعداوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8945ورقم قيد  79891محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية  2ش نبيل
 المنشية  -ملك  /على مصطفى على البدوى - 385مايكل حنا سلمه حبيش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8946
ورقم قيد  79892محل رئيسى عن تجارة بطاريات وكاوتش السيارات ,بجهة محافظة القليوبية محل  1ش
الصديق ش ناصية ش حسام حسن  -من ش الخصوص العمومي  -الخصوص
 - 386عمرو بيومى منصور بيومى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8948ورقم قيد  79893محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت
وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه  -ملك  /السيد بيومى منصور بيومى
 - 387عاصم هاشم محمود عبدالله تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8954ورقم قيد  79894محل رئيسى عن شراء وتوزيع الخضروات والفاكهه ,بجهة محافظة القليوبية ع177
ش  11محليه  -6الحي الول  -ملك /مرزوق مهران قياتي
 - 388مجدى حسن احمد عبده شعبان تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8956ورقم قيد  79895محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  - 17الدور الرابع  -المساكن الشعبية -
بملك /احمد مجدى حسن احمد شعبان
 - 389محمود خميس فتح الباب سعداوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8957ورقم قيد  79896محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية الطريق العمومى  -الخرقانيه  -بملك /هانم محمد
احمد بدر
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 - 390ريهام محمد غنيمى عبدا غنيمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8959ورقم قيد  79897محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة القليوبية  14ش بنك مصر -
ملك  /صلح على حسن البمبى
 - 391احمد محمد احمد محمد شحاته البدوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8961ورقم قيد  79898محل رئيسى عن تجارة الثلجات والسخانات والغسالت ,بجهة محافظة
القليوبية نزلة وادي راشد ميت كنانه مركز طوخ -بملك /احمد عبد النبي ابو السعود
 - 392هند على محمد مصطفى الغزاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8964ورقم قيد  79899محل رئيسى عن ورشة احذيه ,بجهة محافظة القليوبية ش الموقف كفر الدير  -بملك
 /محمد بدران الطباخ
 - 393ابراهيم محمد صابر احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8971
ورقم قيد  79900محل رئيسى عن بقاله تمونيه فقط ,بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده ش الوحده الصحيه
م الخانكه -بملك /احمد شحته علي
 - 394صلح على صلح محمود المرصفاوى تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8974ورقم قيد  79901محل رئيسى عن ورشة ملبس (وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها),
بجهة محافظة القليوبية ش عطفه مهدى قهوة ابو نار  -قليوب البلد  -بملك  /محمد سليمان كمال
 - 395سامح عطا سماح ينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8977
ورقم قيد  79902محل رئيسى عن مصنع نسيج ,بجهة محافظة القليوبية ش على الشيمى  -الخصوص -ملك /
سامح مكرم ينى
 - 396اسلم محمد محمد السيد عبد النبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8984ورقم قيد  79903محل رئيسى عن توريد شبكات الري الحديث ,بجهة محافظة القليوبية الدير مركز
طوخ قليوبيه  /بملك /شربات محمد عبدالشافي غلب
 - 397احمد محمد عبدالمعز خليل الحاوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8985ورقم قيد  79904محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية عزبة
افلطون  -الزمرونيه  -بملك  /ورثة ابراهيم السعيد عماره
 - 398سماح سعيد ابراهيم البهواشى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8988ورقم قيد  79905محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى الحلبه ,بجهة محافظة القليوبية عزبه
اسما  -ميت حلفا  -بملك /ماجده على احمد
 - 399محمد احمد محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8995
ورقم قيد  79906محل رئيسى عن حظيرة لتربية وبيع المواشي ,بجهة محافظة القليوبية برشوم الكبرى  -ملك/
بدر محمد احمد محمد موسى
 - 400علم للستيراد والتصدير تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9000ورقم قيد  79907محل رئيسى عن مكتب إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة 36
من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) ,بجهة
محافظة القليوبية غرب السكه الحديد  -ملك  /محمد محمد عواد سيد احمد
 - 401مصطفى احمد منصور منصور شاهين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  9001ورقم قيد  79908محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس  -بملك  /محمد
مصطفى احمد منصور شاهين
 - 402امال محمد محمد العجمي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 9003
ورقم قيد  79909محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة
محافظة القليوبية ابوالغيط  -خلف مضيفة اولد ابراهيم  -ملك /حسن انور حسن علي
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 - 403هيثم جمال سليمان على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 9004
ورقم قيد  79910محل رئيسى عن كافيه (وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة
القليوبية ش الملحانى العروبه سابقا  -قليوب البلد  -بملك /سيد محمد احمد
 - 404محمود ممدوح محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9006ورقم قيد  79911محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عامه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عزبة شكر ا  -ابو الغيط  -القناطر الخيريه -بملك /عماد
الدين مصطفى بيومي
 - 405محمد اشرف على حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 9007
ورقم قيد  79912محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت
وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية  11ش ابوالقاسم  -الخصوص  -ملك  /بدرى فضل ا حنفى
 - 406محمد طلعت قطب نعمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 9008
ورقم قيد  79913محل رئيسى عن تجارة الدوات الكهربائيه ومقاولت فراشه وكهرباء ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القليوبية  12ش احمد عرابى  -منطى  -بملك /سعيد زكى هندى
 - 407محمد سمير محمد دسوقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 9009
ورقم قيد  79914محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش مسجد العفيفي  -بهتيم شبرا الخيمه ثان -بملك /منى عبد العزيز
محمد
 - 408احمد سليمان احمد سليمان خليل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9010ورقم قيد  79915محل رئيسى عن مكتب توريدات مواد ذاتية اللصق ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات
النترنت وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  41ش صلح درويش ش الموقف الجديد  -ملك /
ماهر محمد درويش عوض
 - 409كريمة اشرف عفيفى محمد المريجى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  9011ورقم قيد  79916محل رئيسى عن تجاره اعلف وحبوب ,بجهة محافظة القليوبية عزبه العلمى -
ميت كنانه  -بملك /صابر زين الدين محمد
 - 410عبدا رضا فرحات جلل حسن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9012ورقم قيد  79917محل رئيسى عن مصنع للخرطوم البلستيك ,بجهة محافظة القليوبية ارض الملح-
باسوس -ملك /عبدالناصر حجازي محمد حجازي
 - 411عيسي اسماعيل اسماعيل السطوحي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  9016ورقم قيد  79918محل رئيسى عن مصنع غزل ونسيج الشكائر البلستيك ,بجهة محافظة
القليوبية المنشاه الكبري  -كفر شكر  -القليوبيه ملك /محمود سمير مشرف
 - 412رضا محمد محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 9027
ورقم قيد  79919محل رئيسى عن مزرعة بيع وتربية مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية المنشأه الصغري
 م كفر شكر  -بملك/رضا محمد محمد رضوان - 413ياسين محمد سلمه مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9031ورقم قيد  79920محل رئيسى عن مكتب لنقل الركاب بسيارات الغير (بعد الحصول على التراخيص
اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -12شارع الرياح
التوفيقى -ملك /معاز محمد سلمه
 - 414محمد على محمد السيد على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9033ورقم قيد  79921محل رئيسى عن مكتب إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة 36
من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) ,بجهة
محافظة القليوبية كفر ابوذكرى  -بنها  -بملك /سعاد محمد احمد
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 - 415محمود محمد محمد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9034ورقم قيد  79922محل رئيسى عن كسارة بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية شارع السلخانه  -أبوالغيط
 ملك /عبدالديم حمزه يوسف - 416جابر عبد الوهاب احمد عيسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9037ورقم قيد  79923محل رئيسى عن مزرعة تربية وتسمين وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية الصفين
 بملك  /جابر عبد الوهاب احمد عيسي - 417ولء ربيع احمد حسن على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 9039ورقم قيد  79924محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريو زاكسسواراتها ) ,بجهة
محافظة القليوبية ش جسر النيل  -ابو الغيط  -ملك  /نجلء عبدالفتاح محمد مبروك
 - 418احمد محمد طلعت عبدالفتاح نصار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  9064ورقم قيد  60048رئيسى آخر عن تجاره سيراميك ,بجهة محافظة القليوبية ش مستودع النابيب
 الشموت  -بملك /فوزيه احمد السيد رضوان - 419محمد سعيد غياض عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9074
ورقم قيد  75479رئيسى آخر عن مزرعة تربية وبيع وتسمين الدواجن ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم -1
شارع حوض العمده -سندنهور -ملك /محمد العقيلى غياض
 - 420قمر عبدالعاطي صديق عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9047ورقم قيد  79926محل رئيسى عن حظيرة تربية وبيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية عزبة
ابوسعده -ميت حلفا -ملك /جمعه فرج سيد
 - 421ايه درويش حسين درويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9056
ورقم قيد  79928محل رئيسى عن معلف تربية وتجارة وتسمين مواشي حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية الجبل الصفر -ش التحرير ملك //عمري عمري خضر
 - 422عمرو عبد السلم عبد الحميد الجندي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  9063ورقم قيد  79929محل رئيسى عن كافيه لتقديم وبيع لمشروبات الساخنه والبارده (وذلك دون
عرض المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش المجزر اللي -امام الستاد/محسن ابراهيم محمد
 - 423حازم نبيه حسين سنهابى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9065
ورقم قيد  79930محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار بالدور الول علوى -شارع المدرسة -عرب العيايده-
ملك /عبدالمجيد عبدالحميد حسن
 - 424محمد سيد محمد عبد العليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9068
ورقم قيد  79931محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية القشيش  -مركز شبين
القناطر -بملك /ماهر سيد محمد
 - 425كرم سيد ثابت سيد طاهر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9075
ورقم قيد  79933محل رئيسى عن تجارة العطارة والعلفة ,بجهة محافظة القليوبية عزبة الجندي -ميت حلفا-
ملك /سيد ثابت سيد طاهر
 - 426امال جوده محمد جاد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9082
ورقم قيد  79934محل رئيسى عن تجاره وتعبئه المواد الغذائيه ,بجهة محافظة القليوبية اسنيت ملك /محمد
طارق عيسي محمد
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 - 427هبه عادل محمد عبدالحميد الكردى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  9086ورقم قيد  79935محل رئيسى عن مكتب مقاولت توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش الوحده المحليه  -بجوار مركز شباب طنان -
بملك  /احمد عادل محمد عبدالحميد
 - 428كريم عبدالخالق محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9092ورقم قيد  79936محل رئيسى عن مكتب تصدير ( في حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ) ,بجهة
محافظة القليوبية 11ش عبدالمنعم رياض -ميت حلفا -ملك /جلل احمد ابراهيم
 - 429عاصم سلمه السيد مسلم تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9093
ورقم قيد  79937محل رئيسى عن بيع اعلف وخاماتها ,بجهة محافظة القليوبية جزيرة بلي  -بملك /سلمه
السيد مسلم هليل
 - 430ميرنا حسام الدين صبحى حسن رزق تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  9095ورقم قيد  79938محل رئيسى عن حظيرة لتربية المواشى الحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية كفر سندوه -ملك /محمد اسماعيل شحات
 - 431عماد بكر محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9096
ورقم قيد  79939محل رئيسى عن تصنيع زلط ديكور ,بجهة محافظة القليوبية ش محمد متولى عزبة الجندى
 ميت حلفا  -بملك  /ايمن عبدالخالق خليل - 432هيثم على السيد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9103
ورقم قيد  79940محل رئيسى عن سوبر ماركت (تجارة مواد غذائيه) ,بجهة محافظة القليوبية ش ورشه
البلط  -حوض العمده  -باسوس  -بملك /ايمن محمدى غريب
 - 433خلود فتحي ابراهيم بدوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9104
ورقم قيد  79941محل رئيسى عن بقــالة ,بجهة محافظة القليوبية كفر شبين  -ملك /محمد الجيوشي محمد
الفحل
 - 434مياده ماهر عبد الحكيم خليفة تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9113ورقم قيد  79942محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة القليوبية الغريري -شبين القناطر
القليوبيه  -بملك /فاتن محمود منصور
 - 435محمد صبري محمد غريب حجازي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  9115ورقم قيد  79943محل رئيسى عن سوبر ماركت ( تجارة مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية
ش سور البطل  -ميت كنانه  -بملك  /محمود صبري محمد غريب
 - 436محمد عبدالمنعم احمد محمد جمعه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9118ورقم قيد  79944محل رئيسى عن محل بيع احذيه حريمى ,بجهة محافظة القليوبية محل رقم  23سور
النادى شارع هانى كامل -بملك /امل سعيد عبدالحميد
 - 437ايمن عادل سالم ربيع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9119
ورقم قيد  79945محل رئيسى عن مغسلة سيارات وتشحيم ,بجهة محافظة القليوبية مزلقان عرب العراقى -
بملك  /محمد صلح رجب عيد
 - 438السيد شاكر السيد سالم المليجي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9121ورقم قيد  79946محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية الحزانيه  -ملك /
شاكر السيد سالم المليجي
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 - 439سامي سيد احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9122
ورقم قيد  79947محل رئيسى عن معرض بيع وشراء تكاتك ,بجهة محافظة القليوبية 21ش المعز لدين ا م
بن الحكم البحرية  -ملك /ناصر محمد محمد علي
 - 440محمود مصطفى عبده محمد طبل تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9123ورقم قيد  79948محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش كوبرى المعاهده  -ابوزعبل  -بملك /محمد مصطفى عبده
 - 441وفاء دسوقى متولى شهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 9124
ورقم قيد  79949محل رئيسى عن مصنع نسيج ,بجهة محافظة القليوبية ش البحر  -ميت حلفا  -بملك /
عاشور حسين حسن
 - 442محمد عفيفي مصطفي عفيفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9125ورقم قيد  79950محل رئيسى عن تقديم وبيع والمشروبات الساخنه والبارده (وذلك دون عرض
المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش القناطر الخيريه ملك //عفيفي مصطفي عفيفي
 - 443احمد جمال محمد عواد الحسيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9129ورقم قيد  79951محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية ش الحاج محمد
السعودى متفرع من ش العمومى  -ابو زعبل  -ملك  /ابراهيم امين موسى
 - 444حمدي السيد الطنطاوي الصادق السيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  9130ورقم قيد  79952محل رئيسى عن مستودع لتجاره الرخام ,بجهة محافظة القليوبية الطريق
العمومي رش الرياح التوفيقي -العمار الكبري  -ملك /عفيفي حسن عفيفي
 - 445احمد محمد هديب محمد هديب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9131ورقم قيد  79953محل رئيسى عن مصنع بلسيك ,بجهة محافظة القليوبية عرب مره امام البنزينه -
الخرقانيه -ملك  //حسن سالم سلمه
 - 446فرج محمود انور محمود علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 9132ورقم قيد  79954محل رئيسى عن تجميع وبيع البان ,بجهة محافظة القليوبية بهاده  -ملك /سامح لبيب
محمود
 - 447محمد توفيق صالح العوام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9154
ورقم قيد  79956محل رئيسى عن حظيرة تجارة مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى ش
طابونة ابو عجوه بجوار ملعب اولد حسانين  -ملك  /سامى فتحى محمد جيوشى
 - 448عمرو حسن سعد سلطان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9155
ورقم قيد  79957محل رئيسى عن مطعم لتقديم وبيع المأكولت الساخنه والبارده (وذلك دون عرض
المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش  4ع  5بندر العبور -القليوبيه ملك /مريم عمرو حسن
سعد
 - 449هند سعيد السيد احمد شريف تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9156ورقم قيد  79958محل رئيسى عن معلف تربية وبيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية عزبة
العسايله -ملك /نبيل فاروق محمد
 - 450اسلم مصطفى جوده محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9157ورقم قيد  79959محل رئيسى عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال (وبعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية عرب الحارث بجوار مكتب بريد
شلقان  -بملك /سوميه خالد عبدالخالق
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 - 451عبدالناصر حسانين حسانين بدوي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  9161ورقم قيد  79960محل رئيسى عن تجاره محاصيل زراعيه ,بجهة محافظة القليوبية الدير ملك /
اسماء ناجي حسن
 - 452يوسف محمد محمد يوسف سيد تاجر فرد رأس ماله  120,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9164ورقم قيد  79961محل رئيسى عن مصنع خرازة بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط -امام ش
اولدهرباده -ملك /محمد عطيه سيد
 - 453على مجدى احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9165ورقم قيد  79962محل رئيسى عن محل بيع دواجن ومثلجات غذائية واسماك ,بجهة محافظة القليوبية
شارع حسن يوسف -الشديه -ملك /ايمان امام محمود
 - 454محمد رضا انور عثمان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9166
ورقم قيد  79963محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من
المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) ,بجهة محافظة
القليوبية ش الوحده الصحيه -ميت حلفا
 - 455امباركه عمر على يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9167
ورقم قيد  79964محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية كفر منصور  -بملك  /جمال ابو علما محمود
فوده
 - 456ماجده شعبان علي مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9168ورقم قيد  79965محل رئيسى عن بقاله(سوبر ماركت) ,بجهة محافظة القليوبية الصوالحه -بملك/
ياسر السيد ابراهيم مصطفي
 - 457شريف صابر محمد متولي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9169
ورقم قيد  79966محل رئيسى عن حظيره تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية حظيره بالدور الرضي-ارض ابو جمعه
 - 458مى عزت محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9172
ورقم قيد  79967محل رئيسى عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه والمدرسية (وذلك فيما عدا تصوير المستندات
والطباعه ودون استخدام النترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية ش الزراعيه  -كفر الشموت بجوار الموقف  -ملك /
هشام السيد محمد
 - 459وفاء مجدي محمد محمد مرسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9177ورقم قيد  79968محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل
 - 460حميده عواد حميده عواد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9178ورقم قيد  79969محل رئيسى عن تجميع وتجارة البان ,بجهة محافظة القليوبية زاوية بلتان  -ملك /
عواد حميده عواد مصطفى
 - 461مصطفى محسن محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9179ورقم قيد  79970محل رئيسى عن ورشه نجارة ,بجهة محافظة القليوبية حوض الساحل ش محمود
اسامة قريه  23يوليو  -القلج  -بملك /اسامه محمد احمد تركى
 - 462اسلم رجب عطيه عبدالعزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  9180ورقم قيد  79971محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع بالسيارات (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش
البترول  -بلقس  -ملك  /رجب عطيه عبدالعزيز حسن
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 - 463وفاء رشاد محمد مصطفي نصر عيسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  9181ورقم قيد  79972محل رئيسى عن مصنع خرطوم بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية عزبه سيف
الدين-بجوار مزرعه الشلقانيه-ابو الغيط  -بملك/فاطمه سيد عبدالعزيز
 - 464احمد صبحى غريب عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9182ورقم قيد  79973محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم -1
شارع السوق -طحله -ملك /السيد جمعه يوسف
 - 465ايمن محمد السيد شحاته تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9183
ورقم قيد  79974محل رئيسى عن حظيره تربية وتجارة وبيع مواشي حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية الصفا -ملك //محمد عبد المؤمن محمد
 - 466كريم غالى على حنفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9184
ورقم قيد  79975محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة القليوبية  25شارع الشيخ الشعراوى -من شارع
جمال عبدالناصر  -منطى -ملك /رومانى الديب خله خليل
 - 467زينب رمضان اسماعيل التحورى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9192ورقم قيد  79977محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية شارع احمد عرابى-
ملك /امام شوقى على
 - 468هبه رؤف شوقي خله تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9194
ورقم قيد  79978محل رئيسى عن ورشه ملبس اطفال ,بجهة محافظة القليوبية 37ش احمد رجب ام بيومي
 - 469محمود احمد عبدالحميد ابو ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  9196ورقم قيد  79979محل رئيسى عن محل بيع وشراء محمول ( فيما عدا الكمبيوتر والنترنت ),
بجهة محافظة القليوبية شارع السلطان حسين -ملك /اسامه عبدالعزيز الخوص
 - 470صفاء مصطفى محمد العسالى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 9198ورقم قيد  79980محل رئيسى عن مصنع حلويات جافه ,بجهة محافظة القليوبية ش جامع المعز
حوض الخطابه  -الخرقانية  -ملك  /سعيد ابراهيم محمد مصطفى
 - 471همت يسري سيد جوده تاجر فرد رأس ماله  80,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 9199
ورقم قيد  79981محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبيليا ,بجهة محافظة القليوبية الدير
 - 472احمد محمد عبدالرحمن احمد على الدين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  9200ورقم قيد  79982محل رئيسى عن محل اكسسوار محمول ( دون استخدام الطباعه والعماله
والنترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية عزبة زاوية بلتان  -بملك  /السيد طلعت عواد السيد سليم
 - 473جيهان صلح محمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9231ورقم قيد  51389رئيسى آخر عن بيع اكسسوارات السيارات ,بجهة محافظة القليوبية شارع ابن
حميدو-عقار رقم  -644محل رقم  -1اسكان الشباب -ملك /امال مسلمى احمد
 - 474محمد جوده عبداللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9275ورقم قيد  54539رئيسى آخر عن تجارة اقمشة ,بجهة محافظة القليوبية جزيرة بلي  -ملك /حامد
عبدالحميد فهمي
 - 475وفاء عصام الدين محمد أبومسلم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9205ورقم قيد  79983محل رئيسى عن بقاله (تجارة مواد غذائيه) ,بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار
الكائن  -كفرالولجا  --ملك /ثابت محمود مرسي علي
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 - 476تامر محروس جمعه يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9206ورقم قيد  79984محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القليوبية شارع محمود الشرقاوى-
عرب العيايده -ملك /فوزى شعبان عبدالحافظ
 - 477كريم مصطفى سلمه ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9207ورقم قيد  79985محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول
على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش الجبانه ميت
حلفا -ملك/مصطفى سلمه ابراهيم محمد علي
 - 478هاله محمود أحمد عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9209ورقم قيد  79986محل رئيسى عن بيع مأكولت وتأجير وإدارة وتشغيل وإستغلل المطاعم
والكافيتريات وتوريدات عموميه (وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام وتوريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه  -عقار - 44شارع دار مصر  -مرحله أولى  -ملك /إسلم محمد جابر خليل
 - 479امير حسن مصطفى محمد كلفيش تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9210ورقم قيد  79987محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول
على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش القفاصين-
ارض محمد سلم -قليوب البلد  -ملك /نجلء ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم
 - 480دعاء زكى احمد محمد المغربى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9216ورقم قيد  79988محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية شارع على امين  -منشية الزهوى-
ملك /محمد سيد مجاهد
 - 481محمد نجيب محمد السيد سيف تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9222ورقم قيد  79989محل رئيسى عن مكتب تصدير ومقاولت عامة ( في حدود اللوائح والقوانين المنظمة
لذلك ) ,بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه  -ملك /نجيب محمد السيد سيف
 - 482مروه احمد عبدالمنعم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9226ورقم قيد  79990محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية ,بجهة محافظة القليوبية محل رقم  -7بمركز
شباب جمجره الكبرى -ملك /مركز شباب جمجرة ويمثله :عبدالحى اسماعيل محمد -بصفته رئيس مجلس الدارة
 - 483مقبل بولس حبيب جريس تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9227
ورقم قيد  79991محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية شارع منشية الجبل الصفر -
بجوار المركز الطبي  -ملك /فوزي شفيق سعيد
 - 484حماده صبحي رشاد محمد عرابي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9229ورقم قيد  79992محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة القليوبية عقار - 2شارع
الجمعيه الشرعيه  -بنها ثان  -ملك /صبحي عمر حسن عمر
 - 485محمد عربى محمد الصادق دسوقى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  9233ورقم قيد  79993محل رئيسى عن كافيه لتقديم وبيع االمشروبات الساخنه والبارده (وذلك دون
عرض المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية ش كليه الزراعه مشتهر  -بملك /سعيد محمود
سليمان
 - 486سيد عبد الفتاح محمد متبولي كوتو تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9235ورقم قيد  79995محل رئيسى عن مطعم تقديم وبيع مشويات ,بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش
الخصوص العمومي  -م الخانكه  -بملك /حسن محمد عبد ا
 - 487شريف محمد على محمد السيوطى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  9238ورقم قيد  79996محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -6شارع رسمى دياب -ملك /محمد على محمد
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 - 488مصطفى ابو الفضل مصطفى خليل الروبي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  9239ورقم قيد  79997محل رئيسى عن حظيره بيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية 3
عزبة العشره ابو الغيط م القناطر الخيريه بملك/محمد ابو الفضل مصطفى
 - 489حسين مصطفى حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9241ورقم قيد  79998محل رئيسى عن كوفى شوب لتقديم وبيع المشروبات الساخنه والبارده (وذلك دون
عرض المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية 5ش الشهيد سمير عبدالستار  -حوض بيجام -
بملك /رمضان فرج ابراهيم
 - 490محمود يسري حلمي عبدالشافي الدوبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  9242ورقم قيد  79999محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الول  -شارع الدوبي  -مدينة طوخ -
ملك /منه أحمد الحضري
 - 491حنان كمال السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9248
ورقم قيد  80000محل رئيسى عن توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه دور أرضي  -عقار - 17شارع زينهم صقر  -بهتيم  -شبراالخيمه  -ملك/
محمد رجب سعد أحمد
 - 492محمد السيد على محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9250
ورقم قيد  80002محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش النور -بملك /دياب زهران على
 - 493نبيل علي عبد الرحمن نبهان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9251ورقم قيد  80003محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع مواشي حلبه ,بجهة محافظة القليوبية كفر
طحله مركز بنها  -بملك /محمد عبدالجواد محمد
 - 494احمد محمد نجم الدين حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9255ورقم قيد  80004محل رئيسى عن تجارة كراتين البيض ,بجهة محافظة القليوبية ش مصنع الزجاج-
الخصوص -ملك /محمد نجم الدين حسين
 - 495رانيا يحى محمد أبوزيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9256
ورقم قيد  80005محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ومتكامله لدى الهيئات والجهات (وذلك في حدود
القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك) ,بجهة محافظة القليوبية شقه دور أرضي  -شارع أبوزيد  -سنهره -
ملك /أحمد عبدالحميد محمود مطر
 - 496احمد احمد عطا الفي حفني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9259ورقم قيد  80006محل رئيسى عن بقاله ( تجارة مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية  9ش سوق
الجمله  -منشية النور  -بنها  -بملك /احمد عطا الفي
 - 497محمد على مجاهد محمد سعد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9260ورقم قيد  80007محل رئيسى عن تجارة الحديد ,بجهة محافظة القليوبية شارع الشندويلى -ابوسنه-
ملك /يوسف على مجاهد
 - 498احمد شعبان عبد الغني عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  9264ورقم قيد  80008محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات لند سكيب (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية تقسيم عزام القناطر الخيريه -بملك /يحيى زكريا
حسن
 - 499وائل النعمانى هلل بيومى عوض تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9269ورقم قيد  80009محل رئيسى عن بيع حبوب واعلف ,بجهة محافظة القليوبية الطريق السريع -كفر
الجزار -ملك /هشام محمد عبدالمؤمن
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 - 500اسماء رجب خيرا عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9270
ورقم قيد  80010محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية السفاينه  -بملك /احمد محمد عبدالرحمن
 - 501منى محمد زينهم مصلحي عبد الخالق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  9272ورقم قيد  80012محل رئيسى عن بقاله ( تجارة مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية العبادله
مركز طوخ  -بملك /سمير محمد الشحات
 - 502جمال محمد محمد ابوعرب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9282
ورقم قيد  7144رئيسى آخر عن مكتب لتجارة العلف ,بجهة محافظة القليوبية شارع البنك الزراعى -المنشية
الجديدة -كفر شبين -ملك /جمال محمد محمد
 - 503عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9355ورقم قيد  61148رئيسى آخر عن توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) وانتاج زراعى وحيوانى والتصدير (وذلك في حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة
لذلك) ,بجهة محافظة القليوبية طريق كفر سعد بعد كوبرى الفحص -بملك/روحيه سعيد رمضان
 - 504محمد محمود ابو الهدى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9300ورقم قيد  67946رئيسى آخر عن معلف تربية وتجارة مواشي حلبه و تسمين ,بجهة محافظة القليوبية
منشأه دياب -ملك /حميد محمد فاروق
 - 505جملت مصطفى طه محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9277ورقم قيد  80013محل رئيسى عن بيع منتجات ألبان ,بجهة محافظة القليوبية دور أرضي بالعقار -
شبراشهاب  -ملك /نجاح عبدالفتاح محمد
 - 506رباب عبدالمنعم محمد مرسي سلم تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9278ورقم قيد  80014محل رئيسى عن تحضير وبيع ماكولت ومشروبات ,بجهة محافظة القليوبية
الرملة  -عزبة ابوجرف  -ملك /عبدالمنعم محمد مرسي سلم
 - 507أحمد حسين محمد إسماعيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9280
ورقم قيد  80015محل رئيسى عن بقاله (تجارة مواد غذائيه) ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي -
شبراشهاب  -ملك /حسين محمد إسماعيل
 - 508هشام عبد الحميد محمود عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9283ورقم قيد  80016محل رئيسى عن تجاره دراجات هوائيه واجزائها وتوريدات عامه (وذلك دون
توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع النصر -مدينه السلم  -ملك /
نعيمه سيد جاد
 - 509عبير عبدالرحمن احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9284ورقم قيد  80017محل رئيسى عن توريدات عموميه مليات سرير مستشفيات(وذلك دون توريد
العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية 12ش احمد حلوانى الحكر  -قليوب البلد -
بملك /مصطفى محمد يونس
 - 510انس محمد على محمد عرابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9288ورقم قيد  80018محل رئيسى عن مصنع خزانات بولى ايثلين وفيبر جلس ,بجهة محافظة القليوبية
الكيلو  (-5طريق قليوب -شبين القناطر)  -طنان -ملك /ناصر حسين عبدالعزيز
 - 511احمد محمد عيسوي سند تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9293
ورقم قيد  80019محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا القبلي  -ملك /محمد
محمد عيسوي
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 - 512يوسف محمد عبدالباقي علي الصغير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9294ورقم قيد  80020محل رئيسى عن تجارة الدوات الصحية ,بجهة محافظة القليوبية عزبة
الصغير -اجهور الصغرى  -ملك /مصطفى محمد عبدالباقي
 - 513احمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9296ورقم قيد  80021محل رئيسى عن مكتب إستيراد وتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة
 36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) ,بجهة
محافظة القليوبية عقار رقم  -2شارع السيد نصر سرحان -الشقر -ملك /محمد محمود على عطيه
 - 514كرم عبدالسلم عبدالعال سليم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9297ورقم قيد  80022محل رئيسى عن مصنع تدوير وحقن بلستيك ,بجهة محافظة القليوبية نامول  -بملك/
حسنى محمد محمد عوض
 - 515احمد مسعد حسن محمود ابوحسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9298ورقم قيد  80023محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة القليوبية شارع مسجد عمر بن العاص
 طنان -ملك /ياسر عبدالعاطى عفيفى - 516رضوان السيد رضوان علي خليفه تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9301ورقم قيد  80024محل رئيسى عن صيانة أجهزه كهربائيه (وذلك دون النترنت والكمبيوتر
والطباعة) ,بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي  -عزبة العلمي  -ميت كنانه  -ملك /حسين رضوان علي
خليفه
 - 517حازم حسام الدين حسين حنفى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9303ورقم قيد  80025محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية سندبيس _ بجوار السرايا _ بملك  /عبدالحكيم زكريا عبدالرحمن
سيد
 - 518محمود السيد محمد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9304
ورقم قيد  80026محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن بياض ,بجهة محافظة القليوبية امياي -ملك /
السيد محمد علي
 - 519محمد رضا مصطفى عبدالتواب سالم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9305ورقم قيد  80027محل رئيسى عن معرض تجارة سيارات ,بجهة محافظة القليوبية الشارع
المقابل لكليه الحقوق -كفر سعد -ملك /رضا مصطفى عبدالتواب
 - 520طارق الشحات احمد عفيفي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9308ورقم قيد  80028محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل (المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية
البشرية) ,بجهة محافظة القليوبية  22ش عبد الحافظ  -ملك /احمد اسماعيل محمدي
 - 521نصر السيد عبدالكريم عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9310ورقم قيد  80029محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ( فيما عدا توريد العمالة
والكمبيوتر والنترنت ) ,بجهة محافظة القليوبية سندوه  -ملك /عبدالكريم السيد عبدالكريم عبدالكريم
 - 522حسن عبدالمطلب عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9311ورقم قيد  80030محل رئيسى عن تجارة الكرتون وقطع غيار السيارات والتوريدات العمومية ( فيما
عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله والطباعه ) ,بجهة محافظة القليوبية 50ش محمد صادق -
الفرنوانى  -ملك  /ابراهيم محمود ابراهيم
 - 523مصطفى ابوالحمد السيد عبدالله تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9312ورقم قيد  80031محل رئيسى عن تجاره اجهزه كهربائيه ( فيما عدا الكمبيوتر ) ,بجهة محافظة
القليوبية  12شارع الشهيد احمد فتحى  -منشيه الحريه  --بملك /احمد سيد احمد عبدالحليم
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 - 524كريم يوسف فانوس خليل تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9313
ورقم قيد  80032محل رئيسى عن صيانة وبيع ماكينات الخياطة ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -9شارع
سيد صادق من شارع ابراهيم بخيت  -الخصوص -ملك /كريم يوسف فانوس
 - 525خالد هاشم على هاشم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9316
ورقم قيد  80033محل رئيسى عن ورشة كبس وتشغيل معادن ,بجهة محافظة القليوبية 8شارع مسجد الرحمه
 مسطرد  -بملك /سلمه احمد سلمه - 526اشرف اسامه عبدالبديع محمود الطوخى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9318ورقم قيد  80034محل رئيسى عن مصنع لتصنيع البلستيك الناشف ,بجهة محافظة القليوبية
شارع فاروق النقلى -ميت نما -ملك /محمد عوض عطا
 - 527أكرم فرنسيس بخيت شنوده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9320ورقم قيد  80035محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة القليوبية شارع المقابر  -عزبة عبيدو -
الخصوص  -ملك /عصام عبدالستار المرسي
 - 528عبدالحميد علء الدين عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9321ورقم قيد  80036محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية شقة
بالدور الرضى -الشارع المتفرع من شارع رقم  -1طنان -ملك /صفوت يوسف مصطفى
 - 529ميلد سامى سعيد ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9325
ورقم قيد  80037محل رئيسى عن تصنيع موبيليا ,بجهة محافظة القليوبية ش فاطمه الزهراء  -الخصوص -
بملك /ماهر ابراهيم فهيم
 - 530علي صابر علي عبدالحميد متولي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9327ورقم قيد  80038محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه دور أول  -عقار - 10شارع نقابة المعلمين  -ملك /محمد
عبدالمعبود الطوخي
 - 531فرج رأفت اسحق فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9333
ورقم قيد  80039محل رئيسى عن محل بقاله (تجارة مواد غذائيه ) ,بجهة محافظة القليوبية ش نور السلم
الخصوص  -القليوبيه  -بملك /رأفت اسحق فرج
 - 532السيد ابراهيم عبدالفتاح محمد الخولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9339ورقم قيد  80040محل رئيسى عن مكتب تجاره مستلزمات طبيه ( فيما عدا الدويه ) ,بجهة
محافظة القليوبية ش امام الوكيل  -بملك/ابراهيم عبدالفتاح محمد
 - 533سعد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9347
ورقم قيد  80041محل رئيسى عن كافتريا (وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة
القليوبية كفر العرب  -ملك  /اشرف محمد احمد ابراهيم الدوله
 - 534احمد السيد احمد الجمل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9348
ورقم قيد  80042محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -5شارع احمد عبدالعزيز -ملك /احمد ابراهيم الدسوقى
 - 535علء علء الدين احمد شوكت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9349ورقم قيد  80043محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القليوبية ش بلل بن رباح-
كفرالجزار -بملك  /هناء نبيل علي
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 - 536محمد شعبان عواد عوده حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9350ورقم قيد  80044محل رئيسى عن مزرعة دواجن تربية وبيع وتسمين ,بجهة محافظة القليوبية اجهور
الصغرى  -القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /ربيع شعبان عبد المقصود
 - 537سعد عبدالمنعم عبداللطيف الشاملي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9351ورقم قيد  80045محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار - 2برج الفتح  -بطا  -ملك /فتحي أبوزيد أحمد
طعيمه
 - 538ياسر زين العابدين شعبان عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9430ورقم قيد  2056رئيسى آخر عن مصنع ملبس (وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها),
بجهة محافظة القليوبية أبوالغيط  -ملك /طارق زين العابدين شعبان
 - 539حسام الدين عبدالحفيظ احمد البركاوي تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9382ورقم قيد  21658رئيسى آخر عن مركز بيع وتداول ادويه بيطرية ( فيما عدا الدويه البشرية ),
بجهة محافظة القليوبية طحله  -ملك  /عمرو عمرو عبدالحفيظ احمد البركاوى
 - 540وليد رمزي لبيب اسرائيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9361
ورقم قيد  80046محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه  -حوض كامل الشرقي  -القلج  -ملك /مقبل زغلول زكي
 - 541نجوى محمد جمال عبدالحميد ابونصيف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9363ورقم قيد  80047محل رئيسى عن بقــالة ,بجهة محافظة القليوبية الصدقيه -اجهور الكبرى-
ملك /عاطف صلح الدين عبدالحميد
 - 542صافى مسعود جمعه محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9369
ورقم قيد  80048محل رئيسى عن محل كبابجى ,بجهة محافظة القليوبية 1ش عبدالعزيز ترعه النصرانى -
منطى  -بملك /احمد عزوز محمد
 - 543عبير وحيد محمد الشحات تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9372
ورقم قيد  80049محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة
محافظة القليوبية جسر النيل -ابوالغيط  -ملك /جمال عبدالحميد يوسف النجار
 - 544احمد محمد عبدا صادق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9374
ورقم قيد  80050محل رئيسى عن ورشة نجارة موبيليا ,بجهة محافظة القليوبية ش الشنيشي عزبة الصفيح -
طنان  -م قليوب  -بملك/صابر عبد الفتاح محمود
 - 545وليد محمد احمد السيد امبابى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9377ورقم قيد  80051محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع الصباح -ملك /احمد السيد احمد
 - 546ليوجد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  9378ورقم قيد 80052
محل رئيسى عن مكتب نقل عمال (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية مكتب  -عزبة أبوالمعاطي  -ملك /عاطف مسعود كمال
يوسف
 - 547شريف بدر عبدالحميد عبدالمجيد بدر تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9385ورقم قيد  80053محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع ,بجهة محافظة القليوبية عرب الشعاره-
ملك /بدر عبدالحميد عبدالمجيد
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 - 548محمد حسن عواد محمد بكري تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9386ورقم قيد  80054محل رئيسى عن بيع عدد لمستلزمات الورش ,بجهة محافظة القليوبية محل  -عقار1
 شارع شعبان علي طلبه  -أرض الجمعيه  -قليوب المحطه  -ملك /ايزيس جرجس اسكندر - 549رضا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9387ورقم قيد  80055محل رئيسى عن ترزي ( خياطة ملبس ) ,بجهة محافظة القليوبية بتمده  -مركز بنها
 القليوبيه  -بملك /محمد رأفت محمد - 550عبير علم عبدالرشيد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9388ورقم قيد  80056محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية ش السنترال  -العمار الكبرى  -ملك /
صبر الدين محمود على طه
 - 551محمد صلح محمود زين الدين تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9390ورقم قيد  80057محل رئيسى عن مكتب بيع وتوزيع ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكريه
ومستلزماتها ) ,بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه ش العمومى  -بملك /شعبان سعيد متولى
 - 552أحمد جاسر محمد ربيع الشعراوي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9395ورقم قيد  80058محل رئيسى عن تقديم وبيع المأكولت والمشروبات الساخنة والباردة (وذلك دون
عرض المصنفات وإستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية محل رقم - 1غرب الستاد  -ملك /إيهاب مسعد
سليمان أحمد سليمان
 - 553خالد عبدالسلم محمد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9396ورقم قيد  80059محل رئيسى عن مكتب لعمال السقف المعلقه والتشطيبات ,بجهة محافظة القليوبية
ش مسجد الرحمن  -سنديون  -ملك  /احمد عبدالسلم محمد عبدالسلم
 - 554هاله محمود عبدالرحمن محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9403ورقم قيد  80060محل رئيسى عن تجارة اجهزه طبيه ( فيما عدا الدوية ) ,بجهة محافظة القليوبية
شارع الجسر -باسوس -ملك /محمود عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
 - 555شريف اشرف عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9404ورقم قيد  80061محل رئيسى عن مكتب برمجيات ( فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه
واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة
القليوبية شارع خالد بن الوليد -قرنفيل -ملك /حسين سيد كامل
 - 556عبدالحى عبدالخالق عبدالصمد على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9408ورقم قيد  80062محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ( دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  -47شارع اسماعيل العربى  -حوض
الدارة -القلج -ملك /حسام حسن ابراهيم
 - 557محمد صلح ابراهيم عبدالحميد عصفور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  9410ورقم قيد  80063محل رئيسى عن بيع موتوسيكلت ,بجهة محافظة القليوبية ش البحر -
المنيره  -ملك  /صلح ابراهيم عبدالحميد عصفور
 - 558سامى عبدالحكم احمد ذكريا محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9413ورقم قيد  80064محل رئيسى عن بيع ملبس رجالى ( عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة
محافظة القليوبية عقار رقم  -5شارع مصرف الحصه  -ملك /عبدالرحمن امام السيد
 - 559ماجد بسخرون شنوده ملك تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9414ورقم قيد  80065محل رئيسى عن ورشه تصنيع كوتشى ,بجهة محافظة القليوبية 15ش الوادى الجديد
من الرشاح امام كازيون  -الخصوص  -بملك/كامل عبدالفتاح محمد
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 - 560محمد أحمد فؤاد حسن مصطفى حلوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9419ورقم قيد  80066محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شارع القادسيه  -الخصوص  -ملك /أحمد فؤاد حسن
 - 561شكري محمد عيد عبدا محمد ضيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9423ورقم قيد  80067محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة القليوبية عنبر  -نزلة العمياء -
أبوالغيط  -ملك /محمود ماهر إبراهيم إبراهيم
 - 562محمد حماد ابراهيم سويلم بدوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9425ورقم قيد  80068محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية كفر ابو ذكرى -ملك /حماد ابراهيم سويلم
 - 563عماد فايز نياظ كامل تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9435
ورقم قيد  80069محل رئيسى عن بيع وتجارة الملبس الجاهزه ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها
) ,بجهة محافظة القليوبية محل  3ح  1ع  8عمارة  - 126الحي الول  -ملك /محمود محمد عبدالسلم
 - 564محمد بيومى عبدالنبى بيومى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9495ورقم قيد  37370رئيسى آخر عن أتيليه وبيوتي سنتر ( تأجير وبيع فساتين وكوافير) ,بجهة محافظة
القليوبية محل بالعقار رقم - 2شارع الجيوشي  -منشية النور  -ملك /أحمد السيد إبراهيم إسماعيل الجيوشي
 - 565أمير إبراهيم عبدالغني بركات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9438ورقم قيد  80070محل رئيسى عن بيع أدوات صحيه ,بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار الكائن في
شارع مسجد النور المحمدي  -منية شبين  -ملك /جيلن أشرف عبدالرحمن أحمد كساب
 - 566يارا محمد عبدا محمد السيد عبدالهادي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9440ورقم قيد  80071محل رئيسى عن بيوتي سنتر ( كوافير سيدات ) ,بجهة محافظة القليوبية ش
هاني كامل  -ملك /محمود محمد محمود عبدالباري
 - 567هاني عمر عبد اللطيف احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9443ورقم قيد  80072محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه (وذلك عدا الملبس العسكريه
وإكسسواراتها) ,بجهة محافظة القليوبية 10ش السلم طريق -بيجام ملك /اشرف عبد الباسط احمد
 - 568هاله على على محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  9453ورقم
قيد  80073محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية 45ش المسجد مدينه التعاون  -بملك /محمود محمد
احمد
 - 569صالح عزالدين محمد فرحات احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9454ورقم قيد  80074محل رئيسى عن تصنيع منتجات اللدائن ,بجهة محافظة القليوبية دور ارضي-
الخميين  -ملك /احسان حسين منصور
 - 570صابر عيد صابر عبدا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9460
ورقم قيد  80075محل رئيسى عن مكتب نقل عمال (وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم
النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية 25ش جمال عبدالناصر  -منطى  -بملك /عبدالناصر صابر
عبدا
 - 571باسم حشمت ابراهيم بعزق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9461ورقم قيد  80076محل رئيسى عن ورشه ملبس (وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها) ,بجهة
محافظة القليوبية  5الخصوص ش الوادي الجديد ملك /اسامه حشمت ابراهيم
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 - 572محمد احمد محمد فهمي احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9465ورقم قيد  80077محل رئيسى عن مكتب لعمال التبريد والتكييف ,بجهة محافظة القليوبية عزبة علي
افندي  -عرب ابوالغيط -ملك /احمد محمد فهمي احمد
 - 573فرماوي حافط عبد الباسط الديب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9466ورقم قيد  80078محل رئيسى عن سوبر ماركت (تجارة مواد غذائيه) ,بجهة محافظة القليوبية ش
المزلمان بجوار -قهوه علي برانق ميت حلفا -ملك //السيد احمد السيد
 - 574حسام مصطفى فرج عبدالعظيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9470ورقم قيد  80079محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القليوبية 1ش مسجد التوحيد امام قسم
الخصوص  -بملك /مصطفى فرج عبدالعظيم
 - 575احمد محمد مصطفى الشويخ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9474ورقم قيد  80080محل رئيسى عن حظيره بيع مواشى حلبه ,بجهة محافظة القليوبية ش مجمع السنيه
قريه الصلح  -ميت حلفا  -بملك /عبدالرحمن عواد عبدالرحمن
 - 576احمد صبحي عبدالفضيل جوده تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9477ورقم قيد  80081محل رئيسى عن سوبر ماركت ( بيع مواد غذائية ) ,بجهة محافظة القليوبية كفر
حسن سعد  -ملك /سعيد امام سعد
 - 577ايه عربي سيد فاضل حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9480ورقم قيد  80082محل رئيسى عن بقاله وعلفه ,بجهة محافظة القليوبية شارع حسن ابو سريع -
كوبري الحادثه  -ملك //سعيد محمود محمد
 - 578محمد بيومى شعبان عبدالمطلب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9482ورقم قيد  80083محل رئيسى عن ورشه ملبس ( عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ) ,بجهة
محافظة القليوبية شارع عمر بن الخطاب -مدخل البلد -كفر رماده -ملك /بيومى شعبان عبدالمطلب
 - 579يوسف مجدي عبدالسلم عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9484ورقم قيد  80084محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول
على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية الخرقانية  -ملك/
احمد عبدا علي عبدا
 - 580عز للتوريدات والمقاولت تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9487
ورقم قيد  80085محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عامه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي
والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي  -شارع مرزوق سلمه متفرع من ش أحمد
عرابي  -منشية عبدالمنعم رياض  -شبرا الخيمه  -ملك /محمد عاطف محمد
 - 581سماح فتحي عبد الفتاح طه عبد ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9490ورقم قيد  80086محل رئيسى عن بيع خرده وصاج وبلت وحديد وتوريدات عمومه(وذلك دون
توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شبلنجه -السلخانه  -ملك /سناء منصور
تهامي
 - 582السيد عبدالعظيم حسين الدرغام تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9491ورقم قيد  80087محل رئيسى عن مكتبة وخردوات ( وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعة
والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب واستخدام النترنت) ,بجهة محافظة القليوبية كفر تصفا  -ملك /سلوى
عبدا محمد احمد
 - 583محمد سعيد محمد عبد العال حجاج تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9496ورقم قيد  80088محل رئيسى عن مكتب رحلت (وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) ,بجهة محافظة القليوبية ش القناطر الخيريه -قها
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 - 584أحمد حجاج حجاج محمد عطال تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9498ورقم قيد  80089محل رئيسى عن مكتب توريد ماكينات أحذيه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب
اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شقه بالعقار رقم - 19شارع عبدالخالق ثروت  -ملك /عمر
أحمد محمد سعد
 - 585اسلم عادل صالح علي صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9500ورقم قيد  80090محل رئيسى عن مزرعة تربية وبيع دواجن ,بجهة محافظة القليوبية العبادلة  -ملك/
احمد مسعد سيد احمد
 - 586غاده سعيد سيد عبدالغني ضاهر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9502ورقم قيد  80091محل رئيسى عن تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
القليوبية دور أرضي  -عرب أبوعيد  -الحدادين  -ملك /محمد خالد بيومي عطيه
 - 587احمد محمد عبدالبارى عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9503ورقم قيد  80092رئيسى آخر عن بيع ملبس عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة الشرقية شيبه قش
ملك احمد ابوالفتوح عبدالوهاب
 - 588احمد محمد عبدالبارى عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9503ورقم قيد  80092رئيسى آخر عن بيع ملبس عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة القليوبية كفر شكر
 كفر رجب مول باريس محطة الجمال ملك  /محمد احمد عبدالهادى - 589رامى فهمى ثابت شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9504
ورقم قيد  80093محل رئيسى عن بيع خردوات ,بجهة محافظة القليوبية شارع ابو بكر الصديق-مع شارع
مسجد الرحمن  -الخصوص -ملك /فهمى ثابت شحاته
 - 590عزالدين حسين سلمه سالم البدوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9505ورقم قيد  80094محل رئيسى عن تجارة خرده و صاج وبلت وحديد وتوريدات عموميه (وذلك
دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) ,بجهة محافظة القليوبية شبلنجه  -ش السلخانه  -بملك -
سناء منصور تهامى البدوى
 - 591ربيع عبدالحميد ابراهيم السيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9511ورقم قيد  80095محل رئيسى عن بيع كرتون وخرده ,بجهة محافظة القليوبية بطا -ملك /جمال رفقى
عبدالجليل
 - 592احمد زكريا احمد مصطفى علي الدين تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9513ورقم قيد  80096محل رئيسى عن محل لتجارة العطارة ,بجهة محافظة القليوبية تقاطع ش داليا-
مع ش الثلثيني  -قليوب البلد  -ملك /كريم احمد محمد
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فروع الفراد
 - 1السيد مصلح محمد يوسف البيض قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  7833ورقم قيد  52430محل
فرعى عن ورشة تصنيع شنط بلستيك بجهة محافظة القليوبية عزبة البيض -ملك /هانى عادل محمد
 - 2مشيره كامل احمد عبدالحافظ الخولى قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  7811ورقم قيد  66835محل
فرعى عن تربية وبيع دواجن بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان  /كفر الشرفا القبلي  -شبين القناطر -
بملك /ابو الفتوح عبد العزيز بنشاط  /تربية وبيع دواجن
 - 3وليد منتصر احمد احمد نصر قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  7973ورقم قيد  79349محل فرعى
عن مزرعة تربية وبيع دواجن بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان  /الحواله -القناطرالخيريه  -القليوبية -
ملك /عادل صلح منصور -بنشاط  /مزرعة تربية وبيع دواجن -
 - 4خلف كامل على محمد قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  8057ورقم قيد  6851محل فرعى عن
تأجير معدات ثقيله ومقاولت بجهة محافظة القليوبية عزبة عيروط  -باسوس
 - 5سيد جمال سيد محمد قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  8173ورقم قيد  72105محل فرعى عن نقل
عمال (وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي) بجهة محافظة
القليوبية منشية الجبل الصفر  -ش  10طريق  - 1بملك  /محمد السيد محمد السيد
 - 6محمد سمير محمد عبده على قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  8280ورقم قيد  25819محل فرعى
عن مطعم بيع كشرى بجهة محافظة القليوبية اول طريق شلقان  -ملك  /سيد محمد محمد محمود
 - 7احمد طلب حجازى ابراهيم قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  8444ورقم قيد  5008محل فرعى عن
فسخانى بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالنشاط  /فسخاني بالعنوان /ش الكوبري  -ابو زعبل  -امام فطاتري
شيخ العرب  -بملك /احمد عبد النبي احمد
 - 8محمد السيد محمد السيد قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  8460ورقم قيد  71012محل فرعى عن
مطعم ماكولت ومشويات بجهة محافظة القليوبية ش  15مايو الشارع الجديد -ملك //علي حسن ابراهيم
 - 9خلود سامى عبدالجليل احمد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  8563ورقم قيد  76688محل فرعى
عن محل بيع ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكريه) بجهة محافظة القليوبية كفر رجب  -ملك  /محمود سامى
عبدالجليل احمد
 - 10احمد محمد سعيد محمد الجيزاوى قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  8604ورقم قيد  56416محل
فرعى عن تعديل النشاط الي /تعبئة وتغليف مواد غذائية وتجارتها فيماعدا الطباعة .بجهة محافظة القليوبية شارع
الجسر -اجهور الكبرى -ملك /ياسر محمد منصور
 - 11محمد عيد احمد فوده قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  8681ورقم قيد  73334محل فرعى عن
نقل عمال ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ) بجهة محافظة
القليوبية ش محمد خليل  -ميت حلفا  -ملك  /اسماء شحات خليل السيد
 - 12محمد وجيه عواد غنيم قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  8905ورقم قيد  78596محل فرعى عن
معرض لبيع المراتب بجهة محافظة القليوبية طنان  -قليوب  -قليوبيه بملك  /السيد عتريس متولي بحالو
 - 13مها عيسى السيد عبدالعال قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  9140ورقم قيد  46691محل فرعى
عن خياطة ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسواراتها ) بجهة محافظة القليوبية كفر على شرف الدين  -ملك /
مجدي ابوالعطا محمد السيد
 - 14رمضان خليل سيد احمد يوسف قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  9258ورقم قيد  48844محل
فرعى عن صيانه سيارات ومقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا النترنت بجهة محافظة القليوبية برج الندلس
الطريق البطىء بجوار مستشفى قليوب الجديدة  -حوض وقف الشواربى باشا  - 39قليوب  -القليوبية  -ملك  /احمد
حسنى ذكى
 - 15اشرف سمير احمد عبدالحى قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  9212ورقم قيد  48952محل فرعى
دون توريد
عن توزيع جميع المنتجات الغذائيه والعطاره والعشاب والمشروبات والتوريدات العموميه (وذلك
العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء  -بملك /احمد شوقى احمد تهامى
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 - 16وفاء محمود غنام محمود قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  9399ورقم قيد  52567محل فرعى
عن انتاج مصنعات اللحوم بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي ش صفيه زغلول حاليا بملك /رمضان
بيومي ابو العزم
 - 17ولء محمد نجيب زكي حسنين قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  9432ورقم قيد  78958محل
فرعى عن بقــالة بجهة محافظة القليوبية  2ش الضلع من البترول مركز الخانكه بملك /فاطمه موسى الجابري
 - 18محمد حامد شاكر محمد قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  9456ورقم قيد  63918محل فرعى عن
مطعم تحضير ماكولت بجهة محافظة القليوبية حوض الريش رقم  -45الجهينى -شارع الثلثينى تقاطع شارع المعهد
الدينى -ملك /احمد,مصطفى ,صالح على سيد صوابى

قيود الشركات
 - 1شركه وليد على وشريكته شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 8169ورقم قيد  79633مركز عام عن توريد الورق والدوات المكتبيه والستيراد والتصدير (وذلك فيما
عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لمنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على
الصادرات والواردات المصرية) بجهة محافظة القليوبية مول الموده بجوار مسجد ال نصار الشباب
 - 2احمد محمد محمدى اسماعيل متولي وشركاه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  8344ورقم قيد  79687مركز عام عن توريد الغذيه للمصالح والشركات وكافه الجهات (
وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) بجهة محافظة القليوبية  10شارع  -منشيه النور
 - 3أحمد حسين محمد وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 9043ورقم قيد  79925مركز عام عن الدعايه والعلن والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله
واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه بجهة
محافظة القليوبية  17عماره  121محليه 6الحي الول
 - 4الشارف أشرف صالح وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 9049ورقم قيد  79927مركز عام عن مقاولت وتوريدات زراعيه بجهة محافظة القليوبية دار الكتب
 - 5ندى محمود حسن وشريكها شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 9071ورقم قيد  79932مركز عام عن الستشارات والتدريب للنظم الهندسيه والجوده وسلمه الغذاء
والسلمه والصحه المهنيه والبيئه وتجارة وتوريد الجهزه الطبيه والمواد الكيماويه ومعدات السلمه والصحه
المهنيه (فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه) بجهة
محافظة القليوبية شقه - 1قطعه - 43بلوك  - 290000حي التبه
 - 6محمد مصطفى زكي وشريكته شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 9144ورقم قيد  79955مركز عام عن تجارة وتوزيع قطع غيار السيارات بالجمله بجهة محافظة
القليوبية شارع أولد مبروك  -امتداد حي الفلل  -بنها
 - 7محمد حسن وشركاه لتجارة وتوزيع المنتجات الغذائية شركة رأس مالها  80,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  9234ورقم قيد  79994مركز عام عن تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية
بجهة محافظة القليوبية ارض الجهينى  20ش مصر والسودان  -قليوب البلد
 - 8محمد السيد ذكى وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 9249ورقم قيد  80001مركز عام عن تصنيع الملبس الجاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية
واكسسواراتها ) بجهة محافظة القليوبية الدور الثانى بالمزرعه الكائنة على رشاح خميس بطحانوب
 - 9احمد عبدالعظيم محمد عبدالحليم وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  9271ورقم قيد  80011مركز عام عن بيع وشراء وتوزيع اكسسوار وكماليات السيارات
بجهة محافظة القليوبية كفر طحا
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فروع الشركات
 - 1السيد عبد الفتاح ابراهيم و شركاه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  9188ورقم قيد 79976
فرعى عن تصنيع مكملت غذائيه بجهة محافظة الدقهلية تعدل الى /ش الهدى والنور الرئيسى-برج ال حامد2
بملك /محمد موسى فرحات الزين
 - 2السيد عبد الفتاح ابراهيم و شركاه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  9188ورقم قيد 79976
فرعى عن تصنيع مكملت غذائيه بجهة محافظة القليوبية وحده صناعيه رقم ( )82بمجمع الصناعات الصغيره
بالمنطقه الستثماريه بمدينه بنها  .ناحيه الفاروقيه عزبه نجيب
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محو  -شطب
 - 1عواد شعبان عواد الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  25716قيد فى  2012-07-18برقم ايداع 3520
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 2اشرف حلمى على عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  28051قيد فى  2013-01-09برقم ايداع
 143وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 3رضا محمد سعداوى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  39915قيد فى  2015-08-13برقم ايداع
 6080وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك التجارة نهائيا
 - 4جمال احمد احمد احمد العيوطى تاجر فرد سبق قيده برقم  41330قيد فى  2015-11-23برقم ايداع
 8605وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 5احمد جمال محمد الهادي محمد الجوهري تاجر فرد سبق قيده برقم  45250قيد فى  2016-08-11برقم
ايداع  6681وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 6ايمن سليمان محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  53429قيد فى  2018-02-20برقم ايداع 1993
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط
 - 7محمد عبدالمقصود محمود عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  54253قيد فى  2018-04-05برقم
ايداع  3905وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 8محمد عبدالعزيز محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  22320قيد فى  2011-10-18برقم ايداع
 5056وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 9اسامه جابر محمود الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48602قيد فى  2018-04-02برقم ايداع 3742
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل توقف نشاط الفرع
 - 10اسامه جابر محمود الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48602قيد فى  2019-12-22برقم ايداع
 12834وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل توقف نشاط الرئيسي الخر
 - 11احمد عبدالمقصود عبدالرازق عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  48761قيد فى  2017-03-28برقم
ايداع  2945وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 12زينب عبدالرحمن احمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  50676قيد فى  2017-08-23برقم ايداع
 7308وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 13صيدليه الدكتور احمد ادور تاجر فرد سبق قيده برقم  62283قيد فى  2019-10-24برقم ايداع
 10363وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 14ياسر على احمد على وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  62343قيد فى  2019-10-28برقم ايداع
 10483وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 15مسعد عواد علي أبوسقايه تاجر فرد سبق قيده برقم  65787قيد فى  2022-02-13برقم ايداع 2154
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل توقف نشاط الفرع
 - 16طه سعد طه احمد الجنزوري تاجر فرد سبق قيده برقم  67310قيد فى  2020-09-01برقم ايداع
 7957وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 17زمن احمد حسن محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  14913قيد فى  2010-03-28برقم ايداع
 1432وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 18منى عماد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  20027قيد فى  2011-05-09برقم ايداع 1977
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
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 - 19سعيد السيد مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20843قيد فى  2011-06-27برقم ايداع
 3036وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 20نجلء محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28089قيد فى  2013-01-10برقم ايداع 200
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 21هبه حامد جاد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  32706قيد فى  2014-02-13برقم ايداع 859
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 22محمد سالم محمد احمد الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  40721قيد فى  2015-10-12برقم ايداع
 7484وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 23عمر عبدالعزيز عبدالرؤف الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم  46204قيد فى  2016-10-19برقم
ايداع  8576وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 24فاطمه السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46507قيد فى  2016-11-09برقم ايداع 9242
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 25احمد على روبى على تاجر فرد سبق قيده برقم  51187قيد فى  2017-10-04برقم ايداع  8516وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 26هشام جاد همام ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  55191قيد فى  2018-06-14برقم ايداع 6201
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 27احمد السيد محمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57304قيد فى  2018-11-26برقم ايداع
 11994وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 28احمد عزت يوسف عبدالعال وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  60328قيد فى  2019-07-08برقم ايداع
 3605وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 29احمد رباح منجي حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  75268قيد فى  2021-10-06برقم ايداع 11148
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 30محمد جمال محمد فتحى محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  77281قيد فى  2022-01-23برقم
ايداع  1133وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 31محمد احمد طه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  2387قيد فى  2007-09-24برقم ايداع  2548وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط
 - 32محمد توفيق صالح العوام تاجر فرد سبق قيده برقم  7124قيد فى  2008-08-03برقم ايداع 3931
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 33عاطف عبدا محمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  7268قيد فى  2008-08-10برقم ايداع
 4095وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 34محمد فاروق فؤاد النبوى الهايج تاجر فرد سبق قيده برقم  9704قيد فى  2009-02-19برقم ايداع
 847وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 35هلل احمد هلل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23712قيد فى  2012-02-12برقم ايداع 699
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 36هانى احمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  39498قيد فى  2015-07-07برقم ايداع 5320
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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 - 37محمود رشدى حسنى النقيش تاجر فرد سبق قيده برقم  45232قيد فى  2016-08-11برقم ايداع
 6657وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 38ايمان عبدالجواد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  47746قيد فى  2017-01-30برقم ايداع
 892وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 39احمد عبدالعزيز محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  52529قيد فى  2017-12-26برقم ايداع
 11687وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 40سيد رشاد السيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  62242قيد فى  2021-04-19برقم ايداع 4610
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر الكائن بالعنوان 10 /ش عطا خاطر -
اجهور الكبرى  -طوخ  -القليوبيه  -بملك /نبويه عبدللطيف ابوحسان
 - 41شيماء حامد محمد حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  69500قيد فى  2020-11-15برقم ايداع
 12076وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 42ست الحسن صابر اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71075قيد فى  2021-01-21برقم ايداع
 756وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 43سعيد عبدالنبى غانم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71892قيد فى  2021-03-02برقم ايداع 2541
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 44شنوده جيد يعقوب سعد مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  74802قيد فى  2021-09-12برقم ايداع
 9992وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 45محمد عبدالحفيظ محمد يوسف غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5372قيد فى  2008-04-17برقم ايداع
 1928وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 46فاطمه عبدالشافى عبدالحميد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  11560قيد فى  2009-07-14برقم ايداع
 3147وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 47عمر على دسوقى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  26058قيد فى  2012-08-22برقم ايداع  4012وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية
المصرية بالقليوبية وذلك للوفاه
 - 48سعاد محمد السيد سالم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  28741قيد فى  2013-02-21برقم ايداع
 1148وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 49السيد احمد فهمى مصطفى هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  33972قيد فى  2014-06-02برقم ايداع
 3161وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 50هند عبدالمعطى ابراهيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  36017قيد فى  2014-12-01برقم ايداع
 6818وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 51نجوى حظ محمد عبدالواسع تاجر فرد سبق قيده برقم  36930قيد فى  2015-02-04برقم ايداع 783
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا
 - 52غاليه حسن محمد زيدان الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  41166قيد فى  2015-11-11برقم ايداع
 8264وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 53عبدا السيد محمد يونس المام تاجر فرد سبق قيده برقم  53354قيد فى  2018-02-15برقم ايداع
 1808وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا
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 - 54صلح على حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  61093قيد فى  2019-08-19برقم ايداع 7684
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع الموجود بالقليوبية
 - 55هيام على عبدالرسول محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65793قيد فى  2020-06-23برقم ايداع
 4939وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 56سامح عبدالتواب اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66649قيد فى  2020-08-04برقم ايداع
 6610وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 57مروه السيد ضيف ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68846قيد فى  2020-10-21برقم ايداع
 10786وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 58حسن محمود عواد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  78140قيد فى  2022-03-07برقم ايداع 3552
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 59فر محمود محمود محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  78551قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 4871وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 60عبدا حسن محمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  78693قيد فى  2022-04-05برقم ايداع 5297
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 61ثروت خلف محمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  13948قيد فى  2010-01-14برقم ايداع 233
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 62محمد سمير محمد عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  25819قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
 14230وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم  14230تابع
سجل تجارى  25819الغرفه بنها
 - 63ناديه فتحى ابراهيم احمد ابوحجر تاجر فرد سبق قيده برقم  25940قيد فى  2012-08-07برقم ايداع
 3838وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 64هويدا السيد ابراهيم ابو شوك تاجر فرد سبق قيده برقم  30889قيد فى  2013-09-10برقم ايداع
 4709وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 65مصطفى رشاد زهار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32383قيد فى  2014-01-20برقم ايداع 322
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 66محمد ابراهيم محمد ابراهيم خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  48494قيد فى  2017-03-14برقم ايداع
 2411وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 67سماح محمد زيدان ابراهيم مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  57243قيد فى  2018-11-22برقم ايداع
 11816وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 68ناصر عبدالعال مسعود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  57723قيد فى  2018-12-23برقم ايداع
 13123وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 69رامى عزت سليمان بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  65317قيد فى  2022-01-18برقم ايداع 896
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم شطب الفرع بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه
بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا للفرع
 - 70مكتب منصور للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  72589قيد فى  2021-04-11برقم ايداع 4340
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 71روماني بخيت جريس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  75508قيد فى  2021-10-20برقم ايداع
 11763وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
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 - 72ماجده عبدا محمد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8222قيد فى  2008-10-23برقم ايداع
 5222وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 73جيهان كمال فؤاد منهى الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  20026قيد فى  2011-05-09برقم ايداع
 1976وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 74كرم متولى عيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  33662قيد فى  2014-05-06برقم ايداع 2628
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 75ابتسام يسرى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36730قيد فى  2015-01-21برقم ايداع 447
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 76شريف محمد مصطفي محمود السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم  48429قيد فى  2017-03-09برقم
ايداع  2286وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 77ياسمين فاروق السيد اسماعيل الزقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  62512قيد فى  2019-11-06برقم
ايداع  10882وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا للرئيسي والرئيسي الخر
 - 78ياسمين فاروق السيد اسماعيل الزقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  62512قيد فى  2019-11-06برقم
ايداع  10885وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 79مختار فؤاد هللى يحى تاجر فرد سبق قيده برقم  62513قيد فى  2019-11-06برقم ايداع 10886
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا للرئيسى والرئيسى
الخر
 - 80مختار فؤاد هللى يحى تاجر فرد سبق قيده برقم  62513قيد فى  2019-11-06برقم ايداع 10887
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو للرئيسى الخر
 - 81مروه فاروق السيد اسماعيل الزقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  62625قيد فى  2019-11-13برقم
ايداع  11126وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا للرئيسي والرئيسي الخر
 - 82مروه فاروق السيد اسماعيل الزقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  62625قيد فى  2019-11-13برقم
ايداع  11127وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسي الخر
 - 83هانى عبدا عبدالمولى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  8601قيد فى  2008-11-18برقم ايداع 5703
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 84على نبيل على داود تاجر فرد سبق قيده برقم  26311قيد فى  2012-09-06برقم ايداع  4369وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط
 - 85احمد عبدالعال محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  39870قيد فى  2015-08-11برقم ايداع 6004
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 86محمد رمضان احمد مطر درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  58958قيد فى  2019-03-13برقم ايداع
 2654وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 87عايده محمد عبدالحميد حسن السقا تاجر فرد سبق قيده برقم  60144قيد فى  2019-06-10برقم ايداع
 5395وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 88احمد صلح الدين محمد محمد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  61981قيد فى  2019-10-08برقم
ايداع  9680وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
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 - 89اميره الشحات عبدالصادق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  63177قيد فى  2019-12-11برقم ايداع
 12404وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 90وائل على عبدا حسانين محمد السكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  64414قيد فى  2020-02-16برقم
ايداع  1930وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 91محمد مصطفى عبدالحافظ موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  70150قيد فى  2020-12-08برقم ايداع
 13336وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 92عزت عبدالحميد السيد الشعشاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  74002قيد فى  2021-07-26برقم ايداع
 7962وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 93ندا صبحى عبد الفتاح السيد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  11031قيد فى  2009-06-01برقم ايداع
 2505وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 94زكريا ياسين محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  15107قيد فى  2010-04-11برقم ايداع 1689
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 95خالد سعيد نبراوى نبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  15721قيد فى  2020-02-04برقم ايداع 1468
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد للفرع بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا للفرع المودع برقم  12322بتاريخ  2018/12/4ومقيد
برقم  15721سجل تجارى الغرفه التجاريه بالقليوبيه
 - 96اشرف لطفى عبدالرازق عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  20444قيد فى  2011-06-07برقم ايداع
 2511وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 97الء عزت ابراهيم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  25087قيد فى  2012-05-22برقم ايداع 2607
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 98كمال سليمان محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  39217قيد فى  2015-06-14برقم ايداع
 4797وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 99حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 11392وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم  11392بتاريخ
 2017/12/19وتم القيد برقم 50132تابع اول سجل الغرفة التجارية بالقليوبية
 - 100محمد عبدالوهاب عبدالحميد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  54738قيد فى  2018-05-10برقم ايداع
 5136وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 101محمود عبدالنبى بيومى عبدالمقصود الباسوسى تاجر فرد سبق قيده برقم  56147قيد فى
 2018-09-10برقم ايداع  8764وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
نهائيا
 - 102امال السيد نصر عرفات المرساوى تاجر فرد سبق قيده برقم  56513قيد فى  2018-10-04برقم
ايداع  9662وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 103غاده حسن حسين محمد ابو النجا تاجر فرد سبق قيده برقم  56515قيد فى  2018-10-04برقم ايداع
 9668وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 104محمد عفيفى عبدالمنعم عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  58791قيد فى  2019-03-04برقم ايداع
 2246وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 105سعد زغلول مهنى الشلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  59431قيد فى  2019-04-08برقم ايداع 3745
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 106امال عبدا صلح عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  60901قيد فى  2019-07-31برقم ايداع
 7225وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
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 - 107اسلم عاشور الطوخى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61911قيد فى  2019-10-02برقم ايداع
 9513وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 108احمد سعيد اسماعيل بندق تاجر فرد سبق قيده برقم  62353قيد فى  2019-10-29برقم ايداع
 10560وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 109محمود حمدى عبدالرارزق محمد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  66377قيد فى 2020-07-20
برقم ايداع  6133وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 110عاطف صابر موسي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71977قيد فى  2021-03-07برقم ايداع
 2736وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 111احمد علي حسن علي السيد الزيبق تاجر فرد سبق قيده برقم  73250قيد فى  2021-06-02برقم ايداع
 6045وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 112فاطمه عبدالفضيل بدر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12860قيد فى  2009-10-27برقم ايداع
 4851وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 113شيماء علء الدين محمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  31038قيد فى  2013-09-23برقم ايداع
 4960وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 114مصطفى حمدى محمد السيد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  37961قيد فى  2015-03-31برقم ايداع
 2536وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 115ابتسام عبدالحفيظ احمد محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  42550قيد فى  2016-02-11برقم
ايداع  1166وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 116فارس طارق ابوالمعاطى عبدا بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  48639قيد فى  2017-03-20برقم
ايداع  2677وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا للرئيسي والفرع
 - 117فارس طارق ابوالمعاطى عبدا بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  48639قيد فى  2020-07-13برقم
ايداع  5803وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 118ابراهيم سعيد محمدى ابو غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  51546قيد فى  2017-10-26برقم ايداع
 9354وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 119رحاب مهدى السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  63246قيد فى  2022-04-17برقم ايداع 5864
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا للفرع
 - 120اسماء محمد عبدالحميد نصر قدح تاجر فرد سبق قيده برقم  63636قيد فى  2020-01-08برقم ايداع
 239وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 121ياسمين عبدالعزيز سليمان علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  73720قيد فى  2021-06-30برقم
ايداع  7242وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 122مصطفى محمود محمد عبدالحليم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  5144قيد فى  2008-04-06برقم
ايداع  1672وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 123هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2020-01-29برقم ايداع
 117012وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط للرئيسي الخر
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 - 124السيد محمد عبدالسلم سيد شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  31161قيد فى  2013-10-03برقم ايداع
 5178وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا للوفاه
 - 125اسامه عامر عبدالحميد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  39348قيد فى  2015-06-21برقم ايداع
 5011وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 126عبدالعال بسيس يسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  45289قيد فى  2016-08-15برقم ايداع
 6773وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 127فهمى عبدالفتاح فهمى على تاجر فرد سبق قيده برقم  47010قيد فى  2016-12-14برقم ايداع
 10293وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 128ايمن عبدالفتاح محمد البهنساوى تاجر فرد سبق قيده برقم  54781قيد فى  2018-05-14برقم ايداع
 5227وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 129عبدالمنصف احمد عبدالمنصف سليمان الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  58809قيد فى
 2019-03-04برقم ايداع  2291وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 130اسلم محمد صالح رضوان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  59759قيد فى  2019-05-02برقم ايداع
 4505وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 131غطاس سعيد حنا عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  66033قيد فى  2020-07-06برقم ايداع
 5413وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 132غادة يسرى توفيق ابو الحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  68193قيد فى  2020-09-28برقم ايداع
 9541وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 133عماد فريح عوده عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  74636قيد فى  2021-09-01برقم ايداع
 9553وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 134إنتصار أحمد أبوزيد أحمد طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  77822قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 2679وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 135السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8507وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا بالغاء الرئيسى الخر المودع برقم  8507بتاريخ
 2022/06/13سجل الغرفة التجارية بالقليوبية
 - 136نعمة عبدالعظيم طة عبدالرحمن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  18361قيد فى  2010-12-19برقم
ايداع  6308وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 137عامر على محمود عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  35290قيد فى  2014-10-12برقم ايداع 5523
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 138وليد عبدالحميد عوض حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  49860قيد فى  2017-06-19برقم ايداع
 5337وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 139كريم عبدا محمد عبده محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  63690قيد فى  2020-01-12برقم ايداع
 350وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 140شهيره ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  70202قيد فى  2020-12-10برقم ايداع
 13441وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 141منى محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7256قيد فى  2008-08-10برقم ايداع 4081
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
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 - 142هانى فرج غريب عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  8796قيد فى  2008-12-03برقم ايداع
 5950وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 143يوسف احمد السيد ابوالنيل تاجر فرد سبق قيده برقم  42476قيد فى  2016-02-07برقم ايداع 991
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 144عبير عبدالعظيم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67452قيد فى  2020-09-06برقم ايداع
 8210وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل اثبات ترك نشاط
 - 145شريف نبيل جورجى صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  70340قيد فى  2020-12-16برقم ايداع
 13711وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 146احمد هاشم رجب الجابرى تاجر فرد سبق قيده برقم  1104قيد فى  2007-06-20برقم ايداع 1171
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط للوفاه
 - 147حمادة محمد عبدالمعطى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  19845قيد فى  2011-04-21برقم
ايداع  1742وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 148على محمد السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  30240قيد فى  2013-06-18برقم ايداع 3603
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 149عمرو مصطفي محمد مصطفي حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  32535قيد فى  2021-12-21برقم
ايداع  14677وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وانهاء نشاط الرئيسى الخر
 - 150احمد سالمان سالم عفيفي سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49921قيد فى  2017-07-03برقم ايداع
 5479وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 151كريمان يحى مصطفى كامل محمد صبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  60714قيد فى 2019-07-18
برقم ايداع  6774وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 152منال حسن على السيد الزيبق تاجر فرد سبق قيده برقم  62568قيد فى  2019-11-11برقم ايداع
 10996وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 153هبه ا محمد حلمى على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  68270قيد فى  2021-12-05برقم ايداع
 13862وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 154نجاة عبدالمقصود احمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  70075قيد فى  2020-12-06برقم
ايداع  13173وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 155هبه عادل عدلي سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  71806قيد فى  2021-02-24برقم ايداع 2322
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 156عبدالرؤف رضا ابراهيم عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  73740قيد فى  2021-07-04برقم
ايداع  7308وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 157أحمد عطيه زين السيد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم  74097قيد فى  2021-08-01برقم ايداع
 8212وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 158محمد عبد العزيز عمر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  489قيد فى  2007-05-09برقم ايداع 511
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 159بلل احمد محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27101قيد فى  2014-09-09برقم ايداع
 4965وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر المودع برقم  4965بتاريخ
 2014/9/9برقم سجل تجارى  27101تابع الغرفة
 - 160بلل احمد محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27101قيد فى  2016-08-03برقم ايداع
 6396وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر المودع برقم  6396بتاريخ
 2016/8/3مقيد برقم  27101تابع ثان بمكتب سجل تجاري الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه
 - 161شوزان محمد حامد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28043قيد فى  2013-01-09برقم ايداع
 133وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
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 - 162بيشوى حبيب جرجس بسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم  35648قيد فى  2014-11-05برقم ايداع
 6142وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 163نرجس هنداوى عبدالعال عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  39647قيد فى  2015-07-22برقم
ايداع  5555وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للرئيسى والرئيسى
اخر
 - 164نرجس هنداوى عبدالعال عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  39647قيد فى  2017-03-23برقم
ايداع  2820وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الغاء نشاط الرئيسى اخر نهائيا
 - 165ريهام فكري عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  49320قيد فى  2017-05-08برقم ايداع
 4150وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 166محمد حمدى الديدامونى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  52167قيد فى  2017-12-04برقم ايداع
 10787وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 167محمد عبدا الطوخى الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  53923قيد فى  2018-03-18برقم ايداع
 3102وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 168سكينه جمعه احمد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  71522قيد فى  2021-02-10برقم ايداع
 1708وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 169ايمان مجدى محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  72903قيد فى  2021-05-09برقم ايداع
 5152وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 170حمادة عبد المنصف احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  72960قيد فى  2021-05-17برقم ايداع
 5297وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 171دعاء رضا زغلول عبده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74368قيد فى  2021-08-17برقم ايداع
 8875وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 172رامى حلمى محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  77774قيد فى  2022-02-17برقم ايداع
 2542وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 173فاطمه حسن حسن خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  79158قيد فى  2022-05-11برقم ايداع 6609
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 174عزه عبد المنعم حسن دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  3924قيد فى  2008-01-21برقم ايداع
 300وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 175اشرف السيد عبدالرحمن خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  14381قيد فى  2010-02-17برقم ايداع
 806وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 176فؤاد رشدى فؤاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45746قيد فى  2016-09-19برقم ايداع 7628
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 177ياسمين اشرف محمد محمد حسانين بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  46829قيد فى 2016-11-30
برقم ايداع  9916وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 178صلح خلف عطيه ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  48394قيد فى  2017-03-08برقم ايداع
 2221وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 179فاطمه احمد محمود عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  50220قيد فى  2017-07-25برقم ايداع
 6140وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب قيد الفرع والتوقف عن التجارة نهائيا
للفرع
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 - 180نفيسه جمال عبدالمعبود الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  53416قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
 1969وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 181حازم محمد السعيد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  64264قيد فى  2020-02-09برقم ايداع
 1653وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 182هدير سمير محمد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  68649قيد فى  2020-10-14برقم ايداع
 10388وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 183عزه شلبي عبدالكريم شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم  68877قيد فى  2020-10-22برقم ايداع
 10842وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 184ابراهيم سالمان ابراهيم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  70093قيد فى  2020-12-06برقم
ايداع  13203وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 185محسن محمد احمد محمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  70169قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 3509وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للغاء الفرع
 - 186خيريه حسن محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  71505قيد فى  2021-02-09برقم ايداع 1668
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 187هدى محمد احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  77055قيد فى  2022-01-11برقم ايداع  489وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط
 - 188محمد شعبان جابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79335قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 7142
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 189سالم محمود سالم السيد امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  69382قيد فى  2020-11-10برقم ايداع
 11822وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 190محمد عبدا حمدان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69619قيد فى  2020-11-18برقم ايداع
 12287وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك النشاط نهائيا
 - 191محمد جميل صبرى جميل خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  10105قيد فى  2009-03-19برقم ايداع
 1344وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للرئيسى والفرع
 - 192محمد جميل صبرى جميل خلفيه تاجر فرد سبق قيده برقم  10105قيد فى  2017-11-05برقم ايداع
 9675وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 193هشام السيد عبدالغفار حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  31671قيد فى  2013-11-20برقم ايداع
 6027وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 194محمود محمد محمد رشاد حواش للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  34171قيد فى 2014-06-19
برقم ايداع  3502وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا للوفاه
 - 195فيده ابراهيم خالد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  53603قيد فى  2018-02-28برقم ايداع
 2381وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 196عبدالرحمن عبدالرحيم السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65895قيد فى  2020-06-29برقم ايداع
 5159وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 197سيده معتوق احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66635قيد فى  2020-07-29برقم ايداع 6580
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 198على عاطف على عبدالعظيم هللى تاجر فرد سبق قيده برقم  69168قيد فى  2020-11-03برقم
ايداع  11428وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 199إسلم عبدالصبور الليثى عبدالجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70352قيد فى 2020-12-26
برقم ايداع  13732وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
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 - 200محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  75158قيد فى  2021-11-09برقم
ايداع  12673وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسي الخر
 - 201مها متولى الشحات متولى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  5271قيد فى  2008-04-12برقم ايداع
 1814وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 202حسين على على عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  26079قيد فى  2016-04-05برقم ايداع
 3033وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسي الخر
 - 203عبدالمنعم جوده عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  28072قيد فى  2013-01-09برقم ايداع
 173وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 204شريف حنفى حلفاوى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  30680قيد فى  2013-08-21برقم ايداع
 4369وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 205عمرو هارون عبدالفتاح الدرغام تاجر فرد سبق قيده برقم  40487قيد فى  2015-09-20برقم ايداع
 7069وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 206فراج محمد محمود الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  49159قيد فى  2017-04-24برقم ايداع
 3791وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 207هدى محسن حسن احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  51255قيد فى  2017-10-10برقم ايداع
 8673وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 208غاده سعد محمد توفيق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  63751قيد فى  2020-01-13برقم ايداع
 470وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 209تامر عيد سعيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  66914قيد فى  2020-08-17برقم ايداع
 7189وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 210سماح سعيد حامد ابو على تاجر فرد سبق قيده برقم  74211قيد فى  2021-08-08برقم ايداع
 8493وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 211محمد احمد السيد على محمد الحماقى تاجر فرد سبق قيده برقم  74333قيد فى  2021-08-15برقم
ايداع  8769وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 212حسين حسن محمد ابو حطب تاجر فرد سبق قيده برقم  24878قيد فى  2012-05-09برقم ايداع
 2322وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 213ام هاشم عبدربة عبدالباسط سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28212قيد فى  2013-01-21برقم ايداع
 382وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 214جميلت محمد محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  38691قيد فى  2015-05-11برقم ايداع
 3858وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 215صفاء مجدى شحاته حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  56884قيد فى  2018-10-30برقم ايداع
 10728وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 216احمد محمد اسماعيل السيد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  64317قيد فى  2020-02-10برقم
ايداع  1735وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 217مواهب محمد ابراهيم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  66595قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
 6514وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 218احمد فاروق عبدالفتاح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  68343قيد فى  2020-10-01برقم ايداع
 9821وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
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 - 219عبدالعزيز السيد عبدالعزيز محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  73870قيد فى 2021-07-11
برقم ايداع  7642وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 220امل احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  78183قيد فى  2022-03-08برقم ايداع 3699
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 221احمد عبدالقادر اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17621قيد فى  2010-10-19برقم ايداع
 5342وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
 - 222فاتن فرج عبداللطيف الجعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  35006قيد فى  2014-09-10برقم ايداع
 4990وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 223هدى ربيع عبدالمجيد معروف تاجر فرد سبق قيده برقم  42144قيد فى  2016-01-17برقم ايداع
 373وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 224ايمن نجيب جرجس عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  45013قيد فى  2016-07-28برقم ايداع
 6179وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 225هدى عبدالبديع على الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  48113قيد فى  2017-02-21برقم ايداع
 1638وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 226مسعد عوده سالم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  65712قيد فى  2020-06-21برقم ايداع 4805
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 227سعيد عوده سالم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  65713قيد فى  2020-06-21برقم ايداع 4806
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 228رحاب صلح سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72123قيد فى  2021-03-14برقم ايداع 3099
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 229اشرف صلح عبدالسلم عبدا الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  73703قيد فى  2021-06-29برقم
ايداع  7193وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
 - 230ابراهيم محمد عطا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  74349قيد فى  2021-08-16برقم ايداع 8811
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا
 - 231اسماء حسن محمد مبروك على تاجر فرد سبق قيده برقم  76877قيد فى  2022-01-02برقم ايداع
 69وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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رأس المال
 - 1ايهاب محمد كمال الدين عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  57362قيد فى  2018-12-02برقم ايداع
 12184فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 2ممدوح قيس عبدالمقصود هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  64262قيد فى  2020-02-09برقم ايداع
 1650فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 3محمود محمد السيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  73269قيد فى  2021-06-03برقم ايداع
 6095فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4سعيد محمد السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  73829قيد فى  2021-07-07برقم ايداع 7529
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5دعاء محمود منصور عبدالسلم سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  79265قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 6929فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6ايمان محمد الطوخي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  79520قيد فى  2022-05-31برقم ايداع 7751
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 7سامى بيومى فهيم الشاهينى تاجر فرد سبق قيده برقم  79540قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7822
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 8احمد سعيد عبدالمنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26قيد فى  2007-04-04برقم ايداع  26فى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 9اسامه جابرمحمود الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48602قيد فى  2017-03-19برقم ايداع 2613
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 10رفقه نور موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  53996قيد فى  2018-03-21برقم ايداع  3259فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11عبد الشافى جمال عبد الشافى سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  58696قيد فى  2019-02-25برقم
ايداع  2013فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 12محمد صلح عبدالرازق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69672قيد فى  2020-11-19برقم ايداع
 12380فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 750,000.000
 - 13محمد محمود منصور امين تاجر فرد سبق قيده برقم  79561قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7885
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 14جلل عبدالسلم ابراهيم حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  2909قيد فى  2007-11-10برقم ايداع
 3122فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15زينب احمد عبدالعليم شبايك تاجر فرد سبق قيده برقم  58188قيد فى  2019-01-27برقم ايداع 789
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 600,000.000
 - 16محمد عبد الحميد عبد الفتاح الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم  61393قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
 8304فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17محمد بيومى فهيم الشاهينى تاجر فرد سبق قيده برقم  65095قيد فى  2020-04-19برقم ايداع 3483
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 18محمود على احمد السيد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  67569قيد فى  2020-09-08برقم ايداع
 8418فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 19محمد سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68262قيد فى  2020-09-29برقم ايداع 9686
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20مينا ميلد رزق ا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  71770قيد فى  2021-02-23برقم ايداع 2244
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 21محمود صالح عبدالسميع احمد البيطار تاجر فرد سبق قيده برقم  79042قيد فى  2022-04-26برقم
ايداع  6228فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
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 - 22عزه سيد على عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  49813قيد فى  2017-06-14برقم ايداع  5226فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 23راويه عبدالقوى السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  64313قيد فى  2020-02-10برقم ايداع
 1731فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24سمير صابر السيد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  76318قيد فى  2022-05-15برقم ايداع
 6778فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 25عبدالحميد جمال عبدالحميد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم  78579قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 4964فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26عماد محمد حسن طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  2418قيد فى  2007-09-27برقم ايداع 2584
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27هانى الهادى ابراهيم بدوى ابو عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  62056قيد فى  2019-10-13برقم ايداع
 9853فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 28عبدالجواد جمال عبدالجواد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  70385قيد فى  2020-12-17برقم
ايداع  13799فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 29تعديل السم التجارى الى  /ابو بكر فورنيتشر للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  79033قيد فى
 2022-04-26برقم ايداع  6212فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
 - 30هبه محمود صالح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  79192قيد فى  2022-05-12برقم ايداع 6697
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31وفاء احمد محمد حسن ابوهيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  15165قيد فى  2010-04-13برقم ايداع
 1768فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32اسماء عبدالستار مصيلحي شما تاجر فرد سبق قيده برقم  44729قيد فى  2016-07-10برقم ايداع
 5627فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 33تعديل السم التجاري الي /منطاوي لعموم الستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  58174قيد فى
 2019-01-23برقم ايداع  756فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
500,000.000
 - 34محمد عادل عبد السميع مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  76770قيد فى  2021-12-27برقم ايداع
 14959فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 35محمد محمد حامد عزبون تاجر فرد سبق قيده برقم  79376قيد فى  2022-05-23برقم ايداع 7283
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36سعيد محمد فتحى ابراهيم على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  50219قيد فى  2017-07-25برقم
ايداع  6137فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 37امير مصطفى حسن حسن رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  65510قيد فى  2020-06-07برقم ايداع
 4325فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 38محمد صلح عبدالرازق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69672قيد فى  2020-11-19برقم ايداع
 12380فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 39احلم سعيد حلمى عبدالمؤمن صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم  70751قيد فى  2021-01-04برقم ايداع
 114فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 40احمد حمدى محمد ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  78200قيد فى  2022-03-09برقم ايداع
 3737فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 41أحمد علي السيد علي نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  79626قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 8148فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 42احمد صبحى عبدالخالق ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  48625قيد فى  2017-03-20برقم ايداع
 2656فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
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 - 43حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 11392فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 44حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 5957فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 45احمد محسن السيد على المخزنجى تاجر فرد سبق قيده برقم  59355قيد فى  2019-04-03برقم ايداع
 3577فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 46محمد احمد ندا عبد الرازق شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  74474قيد فى  2021-08-23برقم
ايداع  9133فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47خلود سامى عبدالجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76688قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 14763فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48وليد رزق عبد الرازق الطوخي ابوباشا تاجر فرد سبق قيده برقم  79290قيد فى  2022-05-18برقم
ايداع  7001فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 49سمر فتحى محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  54131قيد فى  2018-03-28برقم ايداع  3580فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 50اميره احمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  59027قيد فى  2019-03-17برقم ايداع  5820فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 51نبيل على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  64320قيد فى  2020-02-11برقم ايداع  1739فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 52ناديه محمود بيومى يوسف عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  79722قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8441فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 53هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2020-01-29برقم ايداع
 117012فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 54هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2013-03-20برقم ايداع
 1802فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 55عمرو محمد طاهر عبدالغنى البرى تاجر فرد سبق قيده برقم  54416قيد فى  2018-04-18برقم ايداع
 4350فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 56احمد ايهاب السيد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  67577قيد فى  2020-09-08برقم ايداع
 8428فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 57محمد عبدالفتاح محمود عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  68624قيد فى  2020-10-12برقم ايداع
 10340فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 58محمد حجازي مصلحي نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  77894قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 2911فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 59احمد محمد سعيد محمد الجيزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  56416قيد فى  2018-09-27برقم ايداع
 9404فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 60ام هاشم صادق محمود حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  70258قيد فى  2020-12-14برقم ايداع
 13561فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 61خالد عبدالعال محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  11977قيد فى  2009-08-13برقم ايداع 3660
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 62زغلول فتحى عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33826قيد فى  2014-05-20برقم ايداع
 2922فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 63صيدليه  -د احمد ممدوح عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  37445قيد فى 2015-03-05
برقم ايداع  1668فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 64مروى عادل بدير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43165قيد فى  2016-03-17برقم ايداع 2401
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
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 - 65محمد عبدالهادى محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  67364قيد فى  2020-09-02برقم ايداع
 8059فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 66رضا لطفى محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  70314قيد فى  2020-12-15برقم ايداع 13670
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 67جمال عيد فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76354قيد فى  2021-12-06برقم ايداع  13928فى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 68ايمن احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25207قيد فى  2012-05-31برقم ايداع  2768فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 0.000
 - 69احمد عبدالحميد محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  32267قيد فى  2014-01-08برقم ايداع
 113فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 70محمد توفيق حماده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53566قيد فى  2018-02-27برقم ايداع 2290
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 71محمد كمال عبدالرحيم عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  61516قيد فى  2019-09-11برقم ايداع
 8597فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 72محمود عبدالظاهر محمود حسوب تاجر فرد سبق قيده برقم  65256قيد فى  2020-05-06برقم ايداع
 3783فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 73وجدى محمود سالم حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  24376قيد فى  2018-11-14برقم ايداع 11484
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 74ياسر محمد على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  50870قيد فى  2017-09-13برقم ايداع 7796
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 75سيد ابوسريع نصر محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  64487قيد فى  2020-02-18برقم ايداع
 2127فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 76فهيمه عبدالحكيم ابراهيم حسن ابو النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  72821قيد فى  2021-04-27برقم
ايداع  4957فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 77ايمان كرم نصير حسن مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  78187قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
 3705فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 78عواطف همام السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78382قيد فى  2022-03-20برقم ايداع 4358
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 79محمود عبد العزيز عبدالعزيز عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  79444قيد فى  2022-05-26برقم
ايداع  7479فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 80مصطفى ممدوح مصطفى محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  44271قيد فى  2016-05-25برقم
ايداع  4644فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 81ناديه خليل قطب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  58184قيد فى  2019-01-27برقم ايداع  774فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 82نفيسه حسن انور محمود طه تاجر فرد سبق قيده برقم  65272قيد فى  2020-05-07برقم ايداع
 3817فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 83محمد سعيد سيد عبده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  70129قيد فى  2020-12-07برقم ايداع
 13287فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 84مصطفى رجب مصطفى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  71319قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8524فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 85ريهام عبدالعظيم محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  76365قيد فى  2021-12-06برقم ايداع
 13959فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 86هانى احمد حسام الدين محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  12325قيد فى  2009-09-09برقم ايداع
 4092فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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 - 87حسام الدين سيد عبدالعزيز قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  25156قيد فى  2012-05-28برقم ايداع
 2698فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 88وليد حمدى ابوالعنين على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  27047قيد فى  2012-10-21برقم ايداع
 5403فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 89احمد مصطفى احمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  41891قيد فى  2015-12-29برقم ايداع 9615
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 90جمال السيد محمد حسن جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  58787قيد فى  2019-03-03برقم ايداع
 2235فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 91باسم صليب هلل جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  61394قيد فى  2019-09-04برقم ايداع 8308
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 92صيدليه الدكتور احمد محمد اسامه تاجر فرد سبق قيده برقم  64594قيد فى  2020-02-23برقم ايداع
 2340فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 93محمد عبدالوهاب الصياد حسين عجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  76058قيد فى  2021-11-21برقم
ايداع  13177فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 94ايناس رمضان محمد رمضان العروسى تاجر فرد سبق قيده برقم  4227قيد فى  2008-02-10برقم
ايداع  631فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 95حمدى محمد احمد محمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11761قيد فى  2009-07-29برقم ايداع
 3389فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 96مهاب عبدالباسط السيد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  73845قيد فى  2021-07-08برقم
ايداع  7576فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 450,000.000
 - 97احمد رمضان محمد عوض الغزولي تاجر فرد سبق قيده برقم  77134قيد فى  2022-01-16برقم ايداع
 700فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 98سليم سعيد سليم محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  3294قيد فى  2007-12-02برقم ايداع 3534
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 99ايهاب ابراهيم عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32007قيد فى  2013-12-15برقم ايداع
 6566فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 100فاتن محمد عبدالعزيز محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37264قيد فى  2015-02-23برقم ايداع
 1346فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 101صباح السيد محمدى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  54678قيد فى  2018-05-08برقم ايداع
 4996فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 102داليا رضا عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63124قيد فى  2019-12-09برقم ايداع
 12299فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 103محمد سيد عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  19166قيد فى  2011-03-02برقم ايداع
 850فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 104حسام الدين عبدالحفيظ احمد البركاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  21658قيد فى  2011-08-23برقم
ايداع  4130فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 105تعديل السم التجارى الى بحيرى ستيل للتجاره وتشغيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  65546قيد
فى  2020-06-09برقم ايداع  4420فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
500,000.000
 - 106احمد رضا حافظ على الشوطه تاجر فرد سبق قيده برقم  65648قيد فى  2020-06-17برقم ايداع
 4670فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 107العربى للسماك تاجر فرد سبق قيده برقم  68763قيد فى  2020-10-19برقم ايداع  10609فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 108محمدي سعيد محمدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76722قيد فى  2021-12-23برقم ايداع
 14828فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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 - 109محمد سمير عبدالعزيز عبدالكريم علم تاجر فرد سبق قيده برقم  79114قيد فى  2022-05-09برقم
ايداع  6472فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 110اسراء طارق عبدالفتاح جمعه عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  79512قيد فى  2022-05-31برقم
ايداع  7725فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 111القطب محمد احمد سيد احمد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  31252قيد فى  2013-10-10برقم
ايداع  5328فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 112احمد ممدوح عواد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37085قيد فى  2015-02-15برقم ايداع
 1034فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 113عامر احمد عوده نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  46207قيد فى  2016-10-19برقم ايداع 8583
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 114محمد شاكر عبداللطيف عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  56519قيد فى  2018-10-04برقم ايداع
 9672فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 115هاني صبحي شوقي مكاري تاجر فرد سبق قيده برقم  72602قيد فى  2021-04-12برقم ايداع
 4374فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 116ابو دنيا للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  79682قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8319
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1مصلح عبدالحميد عواد عبدالحميد محرم تاجر فرد سبق قيده برقم  24107قيد فى  2012-03-11برقم
ايداع  1246وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/شارع
حوض النبراوى -خلف جراج احمد ابو ضحا -ابوزعبل -ملك /احمد عبدالحميد عواد
 - 2محمد سعيد محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  32627قيد فى  2014-02-10برقم ايداع 742
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /شقة بالدور الرضى-
قرنفيل -ملك /ظريف محمد عبدالواحد
 - 3وفاء سامى مهدى محمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  35088قيد فى  2014-09-17برقم ايداع
 5153وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك  /وفاء سامي
مهدي محمد المهدي
 - 4شريف عبدا عبدالحليم محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  40198قيد فى  2015-09-01برقم ايداع
 6563وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /عزبة
الصابونية بجوار وكالة رافت وحلوة  -سرياقوس  -ملك  /نعيمه رجب سيد
 - 5ايهاب فرغلى محمد حسين ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  42132قيد فى  2016-01-14برقم ايداع
 350وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 2 /ش فهمى
منطاوى  -منطى  -بملك /تحيه عبدالغنى السيد
 - 6مسعود ابوالسعود حسين بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  49732قيد فى  2017-06-08برقم ايداع
 5085وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية

تعديل العنوان الى  /الشقر  -بملك  /منال عبدا ابوالفتوح
 - 7السيد مصلح محمد يوسف البيض تاجر فرد سبق قيده برقم  52430قيد فى  2017-12-21برقم ايداع
 11484وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة البيض -ملك /هانى
عادل محمد
 - 8وفاء محمود غنام محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  52567قيد فى  2017-12-28برقم ايداع 11770
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:محل بالدور
الرضى  1-ش معيط سابقا ومحمد كريم حاليا -ملك /ليلى محمد السيد معيط
 - 9ممدوح قيس عبدالمقصود هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  64262قيد فى  2020-02-09برقم ايداع
 1650وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منشاه الجمال -ملك /ممدوح قيس
عبد المقصود هلل
 - 10محمد صبحى عبدالعاطى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  66433قيد فى  2020-07-21برقم ايداع
 6237وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك /ابراهيم سمير
عبدالحميد سيد
 - 11مشيره كامل احمد عبدالحافظ الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  66835قيد فى  2020-08-12برقم
ايداع  7022وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان /
كفر الشرفا القبلي  -شبين القناطر  -بملك /ابو الفتوح عبد العزيز بنشاط  /تربية وبيع دواجن
 - 12محمد مليك سيد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  67985قيد فى  2020-09-21برقم ايداع
 9164وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /شارع
مصرف البلبيسى  -بجوار كوبرى الليثى -القلج -ملك /علء محمد محمد
 - 13معرض عليوه كار لتأجير السيارت تاجر فرد سبق قيده برقم  72484قيد فى  2021-04-04برقم ايداع
 4053وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان /ش
الدلتا  -ملك /احمد محمود طه بكري  -بنشاط  /سـوبر مـاركـت ( لبيع المواد الغذائية )
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 - 14صافي صبحي ذكي حسن حللوه تاجر فرد سبق قيده برقم  72850قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 5027وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /كفر طحله-
ملك /هيثم محمد محمد عفيفى
 - 15محمود محمد ابوالعل رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  78404قيد فى  2022-03-20برقم ايداع
 4424وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القشيش  -بملك /ابوالعل رفاعى
ابوالعل
 - 16أشرف مبروك سيد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  79087قيد فى  2022-04-28برقم ايداع
 6383وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  -تعديل العنوان إلى  -:محل
بالعقار رقم - 17شارع الترعه البولقيه  -عزبة رستم  -شبراالخيمه  -ملك /مصطفى عبدالغني محمد رزق
 - 17محمد سمير عبدالعزيز عبدالكريم علم تاجر فرد سبق قيده برقم  79114قيد فى  2022-05-09برقم
ايداع  6472وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش
صيدليه رامى بجوار المجموعه  -سنديون  -بملك /عزت اسماعيل عبده
 - 18محمد عبدالسلم راغب محمد راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  79194قيد فى  2022-05-12برقم
ايداع  6703وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى-:
حوض الدباس  -شارع الخمساوي  -عرب العيايده  -ملك /آمال أحمد عبدالجواد
 - 19صباح السيد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27005قيد فى  2012-10-17برقم ايداع 5342
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى -:ايمن حامد يوسف
رفاعي بدوي
 - 20هدى محمد الهادى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  46696قيد فى  2016-11-22برقم ايداع
 9632وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:نوى  -ملك/
محروس أحمد محمد العراج
 - 21اسامه جابرمحمود الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48602قيد فى  2017-03-19برقم ايداع
 2613وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت خاقان  -بجوار مجمع
المواقف خلف هايبر مترو  -ملك /مجدي سعيد عبدالغني الجندي
 - 22اسامه جابرمحمود الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48602قيد فى  2017-03-19برقم ايداع
 2613وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك بالرئيسي الخر
الول الى -:ميرنا اسامه جابر بولية والدها
 - 23اسامه جابرمحمود الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48602قيد فى  2017-03-19برقم ايداع
 2613وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية محل رقم  2عقار رقم  1ش
جسر المشروع  -ملك /ميرنا اسامه جابر الدماطي بولية والدها
 - 24عصام محمد على عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50416قيد فى  2017-08-07برقم ايداع
 6609وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:عزبة
ابوخضرة  -ملك /السيد عبدالحليم محمد الشيمي
 - 25رفقه نور موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  53996قيد فى  2018-03-21برقم ايداع 3259
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:شارع محمد شكري
 عزبة نبيل ظريف  -حوض كامل الغربي  -القلج  -ملك /رأفت مملوك مشرقي - 26مسعد عواد علي أبوسقايه تاجر فرد سبق قيده برقم  65787قيد فى  2022-02-13برقم ايداع 2154
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:الحى الثامن  63م -
عماره  - 67بملك  /ساميه ابراهيم موسى
 - 27مسعد عواد علي أبوسقايه تاجر فرد سبق قيده برقم  65787قيد فى  2020-06-23برقم ايداع 4923
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -:شقه بالدور الرضي -
سنديون  -ملك/عزه حسن شلبي عبدالرحمن
 - 28مسعد عواد علي أبوسقايه تاجر فرد سبق قيده برقم  65787قيد فى  2020-06-23برقم ايداع 4923
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى -:الحى الثامن
 63م  -عماره  - 67العبور  -القليوبيه  -بملك  /ساميه ابراهيم موسى
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 - 29مسعد عواد علي أبوسقايه تاجر فرد سبق قيده برقم  65787قيد فى  2020-06-23برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء نشاط الفرع الكائن بالعبور
 - 30محمد عاطف عبدالعزيز سعيد حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  69291قيد فى  2020-11-08برقم
ايداع  11665وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم - 5شارع
حسن المأمون  -الحي الثامن  -ملك /حامد شاكر السيد بيومي
 - 31ليلى عوض سليم ابراهيم عزازى تاجر فرد سبق قيده برقم  71109قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
 813وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي  129//ش
الوكلء م شبين القناطر القليوبيه  -ملك /علء احمد ابراهيم المراسى
 - 32جمعه محمد نصر ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  73158قيد فى  2021-05-27برقم ايداع
 5776وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /الحى الثانى
محليه  1عماره  29أ  -بملك  /محمد نصر محمد ابو السعود
 - 33احمد محمد ابراهيم سالم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  75712قيد فى  2021-11-01برقم ايداع
 12266وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  -تعديل العنوان إلى /ش
الزيتون  -كفر شبين  -ملك /محمد محفوظ محمد الهادي سالم عواد
 - 34جلل عبدالسلم ابراهيم حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  2909قيد فى  2007-11-10برقم ايداع
 3122وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل الي  5/ش نصر عثمان
الثلثين قليوب  -م قليوب  -بملك/مديحه جلل صالح
 - 35محمد عبدالهادى عبدالحميد ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  30391قيد فى  2013-07-02برقم ايداع
 3860وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:عزبة مأمون
 ملك /عبدالهادي عبدالحميد ضيف - 36عبدالفتاح محمود عبدالعال احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32307قيد فى  2014-01-14برقم
ايداع  192وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/
الشموت  -ملك /عبدالفتاح محمود عبدالعال احمد
 - 37احمد زكريا عبدالسميع اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  34329قيد فى  2014-07-03برقم ايداع
 3790وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان للرئيسى الخر الى
 17 /ش محمد عبدالسميع ناحيه عزبة ابوالمعاطى  -نوب طحا  -ملك  /الحسينى على محمود الشرقاوى
 - 38معرض الطيب للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  34329قيد فى  2021-04-21برقم ايداع 4762
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  17/ش محمد
عبدالسميع ناحية عزبة ابو المعاطى _ نوب طحا _ شبين القناطر _ القليوبية بملك  /الحسينى على محمود
الشرقاوى
 - 39سوسن عبدا جاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55311قيد فى  2018-06-28برقم ايداع 6536
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /عزبة الصلح
الزراعى -ملك /عليوه هلل عليوه
 - 40احمد عزت يوسف عبدالعال وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  60328قيد فى  2019-06-23برقم ايداع
 5857وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية التاشير بالغاء الفرع الكائن بناحية
 مرصفا -بملك وائل محمد محمد - 41اضافه سمه تجاريه in box /ان بوكس للكسسوار والهدايا تاجر فرد سبق قيده برقم  64818قيد فى
 2020-03-04برقم ايداع  2822وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2
ش فريد ندا محل  15عمارات التطبقيين -بنها -القليوبيه -ملك //تامر عبد الغني عبد الغفار
 - 42السيد عبد الفتاح بيومي جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  65421قيد فى  2020-05-20برقم ايداع
 4127وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  100 /ش
الرشاح  - 2ابو الغيط  -ملك  /محمود حسانين يوسف
 - 43ابراهيم محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  67260قيد فى  2020-08-31برقم ايداع
 7858وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه  -عقار13ج  -عمارات القاده
 شارع  - 198دجله المعادي  -ملك /محمود خيري حافظل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 44عمرو محمد عبدالغنى عقل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  68588قيد فى  2020-10-13برقم ايداع
 10266وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:جزيرة بلى
 ملك /عبدالفتاح عواد محمد راشد - 45وائل جمال سيد على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70884قيد فى  2021-01-13برقم ايداع
 370وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
بالعنوان شقه  13عماره  20مجاوره  -66ملك /رضا صيام عليوم
 - 46اميره عزوز اسماعيل البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  71024قيد فى  2021-01-20برقم ايداع 659
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  8 /ش السوق  -ميت
نما  -ملك  /محمد اسماعيل على البنا
 - 47رضا السيد غنيم مقدام تاجر فرد سبق قيده برقم  73036قيد فى  2021-05-20برقم ايداع 5466
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش الشهيد سيد حماده
الخصوص -القليوبية ملك /فوزي رجب محمد خلف - 48ايمن عبد الباسط حلمي عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  73971قيد فى  2021-07-14برقم ايداع
 7882وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /عقار رقم -9
شارع الوحده المحليه -ناى -ملك /شمس الدين عبدالرحمن حسين
 - 49نجلء سلمه عبدالسلم على تاجر فرد سبق قيده برقم  74849قيد فى  2021-09-14برقم ايداع
 10092وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى4 /ش وسط
البلد امام المدرسه العداديه  -كفر عليم  -ملك  /نجلء سلمه عبدالسلم
 - 50سعيد عبدالحليم انسى حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  75154قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
 10851وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:عنبر دور
أرضي 6 -حوض الخرس  -باسوس  -ملك /صباح مصطفى محمد مدكور
 - 51غاده الغريب محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75992قيد فى  2021-11-16برقم ايداع
 12963وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /الدور
الرضى -المبنى المقام على قطعه الرض رقم - 60صناعات صغيره  -بالحي ب,ج  -المنطقه الصناعيه
 - 52اسماء عزت امام حامد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  78400قيد فى  2022-03-20برقم ايداع
 4416وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش صالح شتا
بملك /رضوان احمد رضوان ابراهيم - 53وليد منتصر احمد احمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  79349قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
 7191وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان  /الحواله -
القناطرالخيريه  -القليوبية  -ملك /عادل صلح منصور -بنشاط  /مزرعة تربية وبيع دواجن -
 - 54خلف كامل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6851قيد فى  2008-07-15برقم ايداع 3624
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عماره رقم  -89مجاورة  -6الحى 12
 - 55خلف كامل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6851قيد فى  2008-07-15برقم ايداع 3624
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة عيروط  -باسوس
 - 56اشرف حفظى حمدى محمد عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  15654قيد فى  2010-05-18برقم
ايداع  2718وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /محل
بالدور الرضى -مبنى رقم  -7شارع عاطف جاد -الطريق البطئ  -ميت حلفا -ملك /شريفه جوهر سيد
 - 57حسام بسطاويسى رمضان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18860قيد فى  2011-01-26برقم ايداع
 436وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /عزبة ابوباشا
 كفر بطا  -ملك  /بسطاويسى رمضان السيد - 58تامر متولى كامل متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  31221قيد فى  2013-10-08برقم ايداع 5267
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الرمله  -بملك /يوسف محمد يوسف
 - 59تامر متولى كامل متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  31221قيد فى  2013-10-08برقم ايداع 5267
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية برج المدينه عزبه الزراعه  -الرمله -
بملك /ايمن عبدالنبى عبدالخالق
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 - 60حامد عبدالحميد حسن رجب شوالى تاجر فرد سبق قيده برقم  35706قيد فى  2014-11-10برقم ايداع
 6254وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت العطار  -ملك //عبد الحميد
حسن رجب
 - 61احمد السيد احمد السيد ابو باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  40370قيد فى  2015-09-13برقم ايداع
 6869وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الصوالحه  -ملك  /على محمد
حبشى  -نشاطه  /ورشة تصنيع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها )
 - 62صباح محمد السيد محمد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  55317قيد فى  2018-06-28برقم ايداع
 6547وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /كفر سليمان
الور  -بملك  /اشرف محمد السيد عبدالعزيز
 - 63سيد رشاد السيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  62242قيد فى  2019-10-22برقم ايداع 10259
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر الكائن بالعنوان /
10ش عطا خاطر  -اجهور الكبرى  -طوخ  -القليوبيه  -بملك /نبويه عبدللطيف ابوحسان
 - 64راويه عبدالقوى السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  64313قيد فى  2020-02-10برقم ايداع
 1731وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش الصلح
الزراعى  -الحسانيه  -ملك  /كمال جمال حسن عامر
 - 65امانى السيد عبدالفتاح محمود سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم  67396قيد فى  2020-09-03برقم ايداع
 8105وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1ش عباد الرحمن من ش المنشيه-
ملك /ماهر عديان واصف
 - 66محمود عبدالمعبود عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67780قيد فى  2020-09-15برقم ايداع
 8810وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع بالعنوان  17/ش بنك
مصر المنصوره  -الي  15ش بنك مصر  -بملك /احمد عبد الرحمن احمد بنشاط مكتب توريدات عموميه (وذلك
دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 67محفوظ حنفى نعيم جاد ابوشحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  68719قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 10528وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الدور الرضى  -شلقان  -وسط
البلد  -القناطر الخيريه  -قليوبيه  -بملك  /حنفى نعيم جاد ابو شحاته
 - 68محمد صلح ابراهيم كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  70826قيد فى  2021-01-10برقم ايداع
 256وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش ابو يونس
 عرب جهينه -ملك /صلح ابراهيم كيلنى - 69احمد ماهر ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71300قيد فى  2021-02-01برقم ايداع 1194
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:شقه بالدور الرضي
 ش محمد إمام متفرع من ش المدارس  -حلبه  -ملك /شريهان محمد عباس محمد - 70وفديه ابو ضيف فاهم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77310قيد فى  2022-01-25برقم ايداع
 1245وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى3 -:ش مسجد
مكه المكرمه من ش الورشه -عرب العيايده -ملك /فريده محمود عبدالسلم يوسف
 - 71ابراهيم رشدي عزالرجال علم تاجر فرد سبق قيده برقم  77475قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 1688وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ارض بنى
ملك  /زينب محمود قابيل
 - 72عبدالحميد جمال عبدالحميد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم  78579قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 4964وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:ش كمال
عبدالتواب -قليوب المحطه  -ملك /سيد احمد محمد عامر
 - 73اميره صفوت محمد محمود مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  79198قيد فى  2022-05-12برقم ايداع
 6708وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى- 208 -:
شارع جسر النيل  -باسوس  -ملك /علي سيد فهمي
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 - 74عبدالرحمن كامل عبدالسلم شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  6109قيد فى  2008-06-02برقم ايداع
 2767وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  -:المنشيه
الجديده  -نوى  -م شبين القناطر  -القليوبيه  -بملك  /ابراهيم محمد ابراهيم شعبان
 - 75اسامه ابراهيم اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9570قيد فى  2009-02-11برقم ايداع 687
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /قلما  -مزرعة
رمضان الدهان دور ارضى بجوار كوبرى العمده  -ملك /رمضان احمد احمد الدهان
 - 76مروه محمد الرفاعي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  36070قيد فى  2014-12-03برقم ايداع
 6914وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:شارع
المدرسه البتدائي  -المنشاة الصغرى  -ملك /رضا طه حسين مصطفى
 - 77احمد محمد محمود احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  57810قيد فى  2018-12-27برقم ايداع
 13361وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:شبرا
شهاب  -ملك /عبدالفتاح إبراهيم عبدالجليل
 - 78محمد حسين متولى ابو عوف تاجر فرد سبق قيده برقم  60591قيد فى  2019-07-11برقم ايداع
 6511وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع ترعة سنديون  -سنديون -
ملك /خالد محمد حسن عبدالمجيد
 - 79سيد جمال سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72105قيد فى  2021-03-14برقم ايداع 3049
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية منشية الجبل الصفر  -ش  10طريق 1
 بملك  /محمد السيد محمد السيد - 80ايمن حسن محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  78122قيد فى  2022-03-06برقم ايداع 3497
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  8 /ش ابو سنه
العمومي داخل مجمع احمد سيد هلل واخوانه  -القطعه رقم  3العنبر الثانى -قليوب  -قليوبيه بملك  /اشرف سيد
محمد هلل
 - 81سميره خالد سيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  79245قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
 6859وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /شبلنجه -
ملك /علي سليمان علي سليمان
 - 82وفاء احمد محمد حسن ابوهيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  15165قيد فى  2010-04-13برقم ايداع
 1768وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش المعهد
الدينى الجديد  -كفر شبين  -ملك  /السيد محمد عبدالرحمن ابو عرب
 - 83محمد سمير محمد عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  25819قيد فى  2012-07-29برقم ايداع
 3668وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم
 14230تابع سجل تجارى  25819الغرفه بنها
 - 84محمد سمير محمد عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  25819قيد فى  2012-07-29برقم ايداع
 3668وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  44 /حوض
المناخ  -ش العوادم  -بجوار قسم قليوب البلد  -بملك  /ابراهيم سمير محمد عبده و احمد سمير محمد عبده
ومصطفى سمير محمد عبده
 - 85محمد سمير محمد عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  25819قيد فى  2012-07-29برقم ايداع
 3668وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اول طريق شلقان  -ملك  /سيد
محمد محمد محمود
 - 86محمد سمير محمد عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  25819قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
 14230وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش العوادم
بجوار مسجد التوحيد  -ملك  /مدحت محمد سعد
 - 87خالد صالح احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  34024قيد فى  2014-06-09برقم ايداع 3256
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع المزرعة -نفق عثمان -
الخصوص -ملك /على عبدالفتاح عفيفى
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 - 88حسن مسعد عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  50731قيد فى  2017-08-28برقم ايداع 7456
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 8ش نصار  -من ش عبدا حسن -
اتريب  -ملك  /يحي احمد حسن
 - 89احمد محمد محمد محمد عميره تاجر فرد سبق قيده برقم  51587قيد فى  2017-10-30برقم ايداع
 9434وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش مزرعة
الشربينى الجهه الغربيه  -ابوزعبل البلد  -ملك  /محمد محمد احمد شتا
 - 90احمد رشاد السيد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55307قيد فى  2018-06-28برقم ايداع 6528
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /شارع عزبة فريد-
طنان -ملك /علء رشاد السيد
 - 91شيماء ابراهيم شعبان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55351قيد فى  2018-07-03برقم ايداع
 6626وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش غرب
السكه الحديد  -ملك  /محمود عبدالحليم محمد
 - 92تعديل السم التجاري الي /منطاوي لعموم الستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  58174قيد فى
 2019-01-23برقم ايداع  756وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان الي /مدخل ابو سنه الطريق البطى  -م قليوب  -القليوبيه  -بملك  /اسامه ابراهيم موسي
 - 93محمد حسين محمد عبدالعزيز شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  60420قيد فى  2019-07-01برقم
ايداع  6062وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
الدور الرضى  -عزبه رستم  -باسوس  -ملك /حسين محمد عبدالعزيز شحاته
 - 94رامى عزت سليمان بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  65317قيد فى  2022-01-18برقم ايداع 896
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الخامس بلوك 16030قطعه _ 9
بملك  /على عامر شوقي محمد
 - 95رامى عزت سليمان بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  65317قيد فى  2020-05-11برقم ايداع
 3903وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع المسقه  -عزبة القطاوي -
بهتيم  -بملك /عزت سليمان بقطر
 - 96رامى عزت سليمان بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  65317قيد فى  2020-05-11برقم ايداع
 3903وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الخامس بلوك 16030
قطعه  _ 9بملك  /على عامر شوقي محمد
 - 97رامى عزت سليمان بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  65317قيد فى  2020-05-11برقم ايداع
 3903وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إلغاء الفرع
 - 98اسلم طلعت ربيع مصطفى الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  66478قيد فى  2020-07-26برقم
ايداع  6334وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل دور أرضي -
إمياي  -ملك /ولء سمير حسانين عبدالعظيم
 - 99منى جبره عازر فلتوس تاجر فرد سبق قيده برقم  70178قيد فى  2020-12-09برقم ايداع 13385
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /شارع التوبه-
باسوس -ملك /على مصطفى على
 - 100عاطف صابر موسي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71977قيد فى  2021-03-07برقم ايداع
 2736وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية إلغاء المركز الرئيسي الخر
المقيد بمكتب أشمون
 - 101صيدليه د فادى مجدى انيس نصحى عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  6502قيد فى 2008-06-24
برقم ايداع  3227وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
1ش سيد مرزوق  -الخليج المصرى  -عزبة الحفير -الخصوص  -ملك  /حمدى محمد حسن عمر
 - 102مجدى للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  13685قيد فى  2009-12-28برقم ايداع  5951وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية التاشير بالغاء الفرع الكائن بالعنوان -:
شارع  30من ش  45العصافرة قبلي  -المنتزه -السكندرية
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 - 103احمد محمد صبرى حسن على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  41427قيد فى  2018-12-16برقم
ايداع  12815وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية له محل رئيسى نشاطه
 /مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والوردات المصرية
 عنوانه  19 /أ ش مستشفى المل  -بنها الجديدة  -القليوبية  -ملك  /محمد صبرى حسن مودع برقم  8781 /بتاريخ  2015/11/29ومقيد برقم  / 41427سجل الغرفه التجاريه - 104حسن ابراهيم حسن احمد ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  43382قيد فى  2016-03-29برقم ايداع
 2802وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:بجوار
التأمينات الجتماعيه  -أول شارع البريد  -ملك /منير إبراهيم سليمان
 - 105خالد السيد احمد السيد ابو باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  60065قيد فى  2019-05-28برقم ايداع
 5210وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الصوالحه  -ملك  /على محمد
حبشى  -نشاطه  /ورشة تصنيع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها )
 - 106رجب قاسم غنيمى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  60114قيد فى  2019-06-02برقم ايداع 5321
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  /المنشأه الصغرى  -كفر
شكر القليوبيه  -ملك /رجب قاسم غنيمى قاسم
 - 107تعديل السم التجاري الى -:محمود ابوالفضل حسين همام تاجر فرد سبق قيده برقم  63841قيد فى
 2020-01-19برقم ايداع  706وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان إلى -:شارع جسر النيل  -بجوار كشري الزعيم  -باسوس  -ملك /محمد منسي عبدالمؤمن
عبدالهادي
 - 108احمد طلب حجازى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5008قيد فى  2008-03-26برقم ايداع
 1512وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالنشاط  /فسخاني
بالعنوان /ش الكوبري  -ابو زعبل  -امام فطاتري شيخ العرب  -بملك /احمد عبد النبي احمد
 - 109ايمن عبدالمنعم عواد الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  10920قيد فى  2009-05-24برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عديل العنوان الى
(أ) محل رقم -1خلف مسجد المدينه المنوره-بلتان-مركزطوخ -القليوبية  -ملك /ايمن عبدالمنعم عواد الطوخى
 - 110عادل عواد محمدى الشنوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  11355قيد فى  2009-06-28برقم ايداع 0
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية فتتاح محل رئيسي أخر نشاطه /مكتب
رحلت ومتعهد نقل عمال
(ب) -1ش المصحصح تقاطع ترعة البحيرة  -سنديون  -قليوب  -القليوبية
بملك /عواد محمدي متولي
مودع برقم  1171بتاريخ  2012/03/06ومقيد تابع لسجل  11355سجل الغرفة التجارية بالقليوبية
 - 111هانى صابر فتحى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  21249قيد فى  2011-07-20برقم ايداع
 0وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح محل رئيسى آخر
(ب) -1عن نشاط مكتب نقل وتوريدات
الكائن فى مساكن ارض جميل عاصم -قها -طوخ-القليوبية
ملك  /نجلء احمد محمد عرفه
مودع برقم  5404بتاريخ  2011/11/13ومقيد تحت قيد برقم  21249تابع سجل تجارى الغرفة بالقليوبية
 - 112اكرامى محمد شعبان احمد الزعبورى تاجر فرد سبق قيده برقم  53539قيد فى  2018-02-26برقم
ايداع  2239وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:دور
أرضي  -سنهره  -ملك /منال محمد شعبان أحمد
 - 113حسام محمد نبيه السيد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  68274قيد فى  2020-09-30برقم ايداع
 9702وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /الحراز _
بملك  /سيده عليوه توفيق احمد
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 - 114محمد السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71012قيد فى  2021-01-19برقم ايداع 636
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش  15مايو الشارع الجديد -ملك //علي
حسن ابراهيم
 - 115محمد سلمه عبدالحميد ابوعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  77937قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 3032وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقه بالدور الثالث علوي -
عقار - 4شارع البحر  -ميت نما  -ملك /شند عبدالهادي شند
 - 116عبدالفتاح احمد عبدالفتاح محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79301قيد فى  2022-05-18برقم
ايداع  7029وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
طحله  -ملك  /يحى فتحى عطا محمود عامر
 - 117مارى سروانس فوزى سروانس تاجر فرد سبق قيده برقم  3808قيد فى  2008-01-13برقم ايداع
 170وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  1ش مصر للطيران
 - 118تعديل السم التجارى الى نبراوى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  15721قيد فى 2010-05-20
برقم ايداع  2810وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض الطويل رقم
( )3بالقطعه رقم ( 240؛204؛ )206زمام قليوب  -ميت حلفا طريق مصر اسكندريه الزراعى ملك  /خالد
سعيد نبراوى نبراوى
 - 119تعديل السم التجارى الى نبراوى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  15721قيد فى 2010-05-20
برقم ايداع  2810وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
شارع عبدالبارى ابوهلل  -ابوسنه  -الطريق البطىء  -بملك /هاله محمد صلح الدين
 - 120تعديل السم التجارى الى نبراوى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  15721قيد فى 2010-05-20
برقم ايداع  2810وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع
برقم  12322بتاريخ  2018/12/4ومقيد برقم  15721سجل تجارى الغرفه التجاريه بالقليوبيه
 - 121خالد سعيد نبراوى نبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  15721قيد فى  2020-02-04برقم ايداع
 1468وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /شارع
عبدالبارى ابوهلل  -ابوسنه  -الطريق البطىء  -بملك /هاله محمد صلح الدين
 - 122تعديل السم التجارى الى محمود محمد طلبه نايل تاجر فرد سبق قيده برقم  23328قيد فى
 2012-01-12برقم ايداع  186وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان الى1 :ش طريق القناطر -محل رقم  - 2قليوب البلد  -ملك /محمود محمد طلبه نايل
 - 123على عبدالعزيز طه الكرشب تاجر فرد سبق قيده برقم  49378قيد فى  2017-05-14برقم ايداع
 4272وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل الي  /منشأة الكرام  -شبين
القناطر -القليوبيه  -ملك  /حماده عبدالعزيز طه احمد
 - 124حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 5957وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم
 11392بتاريخ  2017/12/19وتم القيد برقم 50132تابع اول سجل الغرفة التجارية بالقليوبية
 - 125حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 11392وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر شبين  -ملك  /احمد محمد
السيد عبدالكريم
 - 126حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 5957وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع اولد الجندى من طريق
كفر حمزه -شبين القناطر ملك  /محمد السيد بيومى
 - 127حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 5957وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر شبين  -ملك  /احمد محمد
السيد عبدالكريم
 - 128عمرو محمد سمير احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  59738قيد فى  2019-04-30برقم
ايداع  4471وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /خلف
السكه الحديد -ملك /محمد السيد محمد
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 - 129مصطفى رجب مصطفى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  71319قيد فى  2021-02-02برقم
ايداع  1249وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عنبر بالدور الرضي -
شارع ترعة الساحل  -باسوس  -ملك /عبدالصمد داود عبدالصمد
 - 130احمد فتحي السيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  71373قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 1383وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية

تعديل العنوان الى  /بلتان -ملك /عماد حسن عواد حسانين
 - 131جمال على عبدالدايم عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  73408قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
 6449وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل  -عقار - 2شارع البحر -
خلف محطه مياه العبايطه  -ميت حلفا  -ملك /وليد صبحي محمد علي
 - 132خلود سامى عبدالجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76688قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 14763وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر رجب  -ملك  /محمود
سامى عبدالجليل احمد  -نشاطه  /محل بيع ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها )
 - 133خلود سامى عبدالجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76688قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 14763وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /كفر رجب
 ملك  /محمود سامى عبدالجليل احمد - 134هيثم عبدالمنعم صلح كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  78021قيد فى  2022-03-01برقم ايداع
 3249وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /سندوه -ملك/
طلبه محمد طلبه
 - 135السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  2022-04-13برقم ايداع
 5692وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بنشاط /
مزرعة تربية وبيع دواجن  -وبالعنوان  /ميت العطار  -بنها  -القليوبيه  -بملك /هشام متولي السباعي
 - 136محمد سليمان محمد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  79273قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 6959وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي  11/ش
محمود عبد الحميد -الخرقانيه ملك /سناء احمد عبد العظيم
 - 137ميلد مكرم فهمى سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم  20209قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 2208وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم  -4عقار رقم  -3شارع
 17متفرع من شارع  -27تقسيم ابو رجيله -ملك /فيليب فرج عياد
 - 138ميلد مكرم فهمى سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم  20209قيد فى  2011-05-22برقم ايداع
 2208وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم  -6عقار رقم  -3شارع
 17متفرع من شارع  -27تقسيم ابو رجيله -ملك /فيليب فرج عياد
 - 139كريم سعيد محمد احمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  28518قيد فى  2013-02-07برقم ايداع
 828وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض المواطن  -جسر النيل -
ملك  /شعبان عبدالعظيم ابوطالب
 - 140سميره سيد محمد متولى شمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  42114قيد فى  2016-01-13برقم ايداع
 313وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية

تعديل العنوان الى  /عرب شركس  -ابوالغيط  -بملك  /محمد ابوالفضل محمد
 - 141نبيله عبدالمؤمن عبدالفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم  45777قيد فى  2016-09-21برقم ايداع
 7698وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي  /كفر الشرفا
الغربي الطريق العمومي القناطر الخيريه ملك /مصطفى ابراهيم محمد
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 - 142حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 5957وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقه بالدور الثاني العلوي -
شارع خلف المحكمه  -ملك /محمد حمدي حسن عبدالمجيد
 - 143احمد حنفى محمود عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  52312قيد فى  2017-12-13برقم ايداع
 1164وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /حوض
الشاويش  -قرقشنده  -بملك  /منال حسين عبدالفتاح
 - 144تعديل السم التجارى الى  /محمد جمال الدين عبدالعال محمد الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم
 54866قيد فى  2018-05-20برقم ايداع  5451وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /الصحابه رقم  2ارض البطل  -ميت كنانه  -ملك  /ناديه ابراهيم حسن
الشعراوى
 - 145احمد محمد سعيد محمد الجيزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  56416قيد فى  2018-09-27برقم ايداع
 9404وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع الجسر -اجهور الكبرى-
ملك /ياسر محمد منصور
 - 146رحاب مهدى السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  63246قيد فى  2019-12-15برقم ايداع
 12552وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 3ش مبروك  -الحرس الوطنى-
بملك /عنتر مغازى محروس
 - 147رحاب مهدى السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  63246قيد فى  2019-12-15برقم ايداع
 12552وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش عاطف عيسى  -عزبه
السلم  -ملك /تامر عبدالعاطى عبدالعاطى
 - 148رحاب مهدى السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  63246قيد فى  2019-12-15برقم ايداع
 12552وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 5864
بتاريخ  2022/04/17سجل الغرفة التجارية بالقليوبية
 - 149رحاب مهدى السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  63246قيد فى  2022-04-17برقم ايداع
 5864وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش عاطف عيسى  -عزبه السلم
 ملك /تامر عبدالعاطى عبدالعاطى - 150فيصل للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  69938قيد فى  2020-11-30برقم ايداع
 12889وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  5 /ش ابو
بكر الصديق من ش حلمى عبدالرازق  -ام بيومى  -ملك  /امال عبدا عبداللطيف
 - 151سيد علي حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72889قيد فى  2021-05-05برقم ايداع 5118
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية دار المناسبات ش دغش القلج  -الخانكه -
بملك /سامح ابراهيم احمد
 - 152احمد مرزوق تمام حسن سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  73724قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 7256وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه  -عقار - 10حارة محمد
كامل من شارع محمد إمام  -عين شمس  -القاهره  -ملك /شوقي عبدالعظيم عطيه
 - 153مها جمال عبدالنبى الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  76678قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 14736وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:محل
بالدور الرضي  -شارع داير الناحيه  -برشوم الصغرى  -ملك /فايز حلمي فتح ا
 - 154امل جوده عثمان سالم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  12025قيد فى  2009-08-17برقم ايداع
 3721وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /برج الفلح -
شارع الرياح التوفيقي بملك /السيد احمد حجازي
 - 155شيماء على اسماعيل غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  21669قيد فى  2011-08-24برقم ايداع
 4147وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:شقه بالدور
الرضي  -بجوار مدرسه الصحابه  -بلقس  -ملك /أم شحاته محمد عبدالدايم أبوعرب
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 - 156هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2013-03-20برقم ايداع
 1802وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبرا هارس  -ملك  /خيرى امام
محمد دسوقى على
 - 157هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2013-03-20برقم ايداع
 1802وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبرا هارس تعديل اسم المالك
الى  /سعاده عبدالنبى عبدالرحمن
 - 158هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2013-03-20برقم ايداع
 1802وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم
 1170بتاريخ  2020/1/29ومقيد برقم سجل تجارى الغرفه ( ) 29146تابع اول
 - 159هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2020-01-29برقم ايداع
 117012وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبرا هارس تعديل اسم المالك
الى  /سعاده عبدالنبى عبدالرحمن
 - 160الشيماء محمد توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29573قيد فى  2013-04-21برقم ايداع
 2505وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى 31 -:ش سعد
زغلول  -ملك /عصام يوسف جاد  ,صلح يوسف جاد  ,يوسف يوسف جاد  ,حسين يوسف جاد
 - 161احمد عبدالنور احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  43070قيد فى  2016-03-13برقم ايداع
 2194وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /عزبه الهالى
 ملك  /محمد رمضان محمد - 162جميل فهيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  46259قيد فى  2016-10-24برقم ايداع  8703وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 23 /شارع يوسف الجد -
حوض السعادة -الخصوص -ملك /جميل فهيم حنا
 - 163جمال السيد محمد حسن جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  58787قيد فى  2019-03-03برقم ايداع
 2235وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /عقار رقم -6
شارع شعلن  -عزبة الزراعه -ملك /زينب فؤاد عرندس
 - 164محمود حلمى عبداللطيف بدوى نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم  59863قيد فى  2019-05-09برقم
ايداع  4738وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى-:
الخرقانية  -ملك /بلل حلمي عبداللطيف
 - 165ايه صلح عبد ربه ابراهيم اصيله تاجر فرد سبق قيده برقم  69088قيد فى  2020-11-01برقم ايداع
 11255وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /قرقشنده -
ملك /توحيده على يوسف ابراهيم
 - 166محسن محمد احمد محمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  70169قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 3509وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الثانى محليه  1عماره
 164ش  - 28ملك /اسامه محمد احمد
 - 167إيمان صابر سيد إسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  72524قيد فى  2021-04-06برقم ايداع
 4168وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  45ش حسن عفيفى
 - 168محمد عيد احمد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  73334قيد فى  2021-06-08برقم ايداع 6254
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش محمد خليل  -ميت حلفا  -ملك /
اسماء شحات خليل السيد
 - 169ضياء محمد محمد علي سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  73567قيد فى  2021-06-22برقم ايداع
 6839وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة

الغاء الفرع بالعنوان  10 /ش الحاج سالم من ش امين-
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 - 170عبدالعزيز سيد عبدالعزيز حسن ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  75282قيد فى 2021-10-10
برقم ايداع  11173وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى
 /المنايل  -ملك  /امينه على احمد حسن
 - 171السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  2022-04-13برقم ايداع
 5692وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ميت العطار
 بملك /هشام متولي السباعي - 172السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  2022-04-13برقم ايداع
 5692وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم
 8507بتاريخ  2022/06/13سجل الغرفة التجارية بالقليوبية
 - 173السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8507وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 1 /ش ترعه
الجرشه  -ميت العطار  -بملك /احمد متولى السباعى
 - 174احمد محمد على حسن حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  23603قيد فى  2012-02-01برقم ايداع
 565وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان العطوانى طريق مصر اسوان-
بملك /يوسف احمد سالم
 - 175كيرلس مجدى رياض ملوكه تاجر فرد سبق قيده برقم  62203قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
 10181وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى3 -:ش
المراء متفرع من الترعه الشرقاويه  -ميت نما  -ملك /طلعت رزق غالى
 - 176ابراهيم بسيونى ابراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  67181قيد فى  2020-08-27برقم ايداع
 7714وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  18 /ش
الثوره من ش عمرو بن العاص  -مزرعة البط  -بهتيم  -ملك  /بسيونى ابراهيم يوسف
 - 177عبدالله فولى محمود فولى تاجر فرد سبق قيده برقم  71267قيد فى  2021-01-31برقم ايداع
 1126وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ميت عاصم
 ملك  /مروان مكرم محمد عراقى- 178
تعديل السم التجارى الى  -:رفاعى لسحب السلك تاجر فرد سبق قيده برقم  41234قيد فى 2015-11-16
برقم ايداع  8397وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
 24ش المدرسة البتدائية بجوار الدائرى  -باسوس  -ملك /حافظ مسعد سيد ابو رفاعى
 - 179محمد صابر رمضان عواد قطط تاجر فرد سبق قيده برقم  43477قيد فى  2016-04-04برقم ايداع
 2987وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش مصرف
الحصه بندرطوخ ملك /احمد محمد عبد الحميد
 - 180محمد حلمى عبدالمعطى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43961قيد فى  2016-05-09برقم ايداع
 4010وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية

تعديل العنوان الى  /ش الفتح السلمى  -عرب العيايده  -بملك /احمد على محمد ابوعفيفى
 - 181محمد رشاد محمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  47006قيد فى  2016-12-14برقم ايداع
 10288وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5ش مصر أسيوط الزراعى
 - 182محمد مجدى محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  60569قيد فى  2019-07-11برقم ايداع
 6459وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  6 /اكتوبر -
الفلل  -بملك /هناء محمد ابوالفتوح
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 - 183جورج سمير شهدي عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65246قيد فى  2020-05-05برقم ايداع
 3766وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية

تعديل العنوان الى 3 /ش شحته النجار من ترعة الزنانيري  -الخصوص -بملك /عطية بديع ميخائيل
 - 184اسلم عصمت ذكى عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  66773قيد فى  2020-08-10برقم ايداع
 6902وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /كفر ابو زهره
 بملك /حسن السيد عبد القادر - 185جهاد احمد عبدالتواب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  69778قيد فى  2022-01-04برقم ايداع
 189وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:منية السباع -
الزراعية -ملك /هاني دسوقي احمد دسوقي
 - 186رضا لطفى محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  70314قيد فى  2020-12-15برقم ايداع
 13670وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك  /عبدالكريم
محمد مصطفى
 - 187عربي حسن فرج حسن شامه تاجر فرد سبق قيده برقم  74033قيد فى  2021-07-27برقم ايداع
 8039وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:بجوار
عبدالسلم ابوشامه -حوض شكري -ابوالغيط  -ملك /وليد محمد عبدالسلم
 - 188مكتب الديب للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  79503قيد فى  2022-05-30برقم ايداع 7686
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى9 -:ش زكي خضر-
قليوب المحطه -ملك /احمد ابراهيم عبدالعاطي
 - 189احمد سمير محمود عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3084قيد فى  2007-11-20برقم ايداع
 3309وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل راس المال الى /
 100.000فقط مائة الف جنيها لغير للرئيسى الخر المودع برقم 3721بتاريخ  2020/12/23بسجل
رقم 27713مكتب سجل تجاري العبور
 - 190السيد على على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  11055قيد فى  2009-06-02برقم ايداع  0وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تأشير بأفتتاح فرع
(أ) خلف مطحن  23يوليو  -ش يحيى الغيطانى  -منشية النور  -بنها  -القليوبية
بملك  /يحى عبدالشكور عبدا
مودع برقم  5947بتاريخ  2009/12/28ومقيد تابع لرقم  11055سجل الغرفة بالقليوبية
 - 191محمد سيد احمد محمود سيد احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  29346قيد فى  2013-04-03برقم
ايداع  2132وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 13 /
ش الجندى خلف البحوث الزراعية  -بنها الجديده  -ملك  /فوزى سيد احمد محمود
 - 192عمرو مصطفى محمد مصطفى حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  32535قيد فى  2014-02-03برقم
ايداع  596وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر
بنشاط :حظيرة تربية وبيع مواشي -بالعنوان /الشارع العمومي -ملك /سعيد محمد طه غانم
 - 193محمد كمال عبدالرحيم عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  61516قيد فى  2019-09-11برقم ايداع
 8597وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /الطريق
السريع بنها المنصورة -المنشأه الكبرى ملك /عصام محمد كمال حسين
 - 194هبه ا محمد حلمى على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  68270قيد فى  2021-12-05برقم ايداع
 13862وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقه  3بلوك  17048ق ع
الحى الثامن عائلى  - 7ملك /محمد محمود محمد
 - 195هبه ا محمد حلمى على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  68270قيد فى  2020-09-30برقم ايداع
 9698وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش ابوحماد  -عرب جهينه -ملك/
محمد علي حسن حسين
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 - 196هبه ا محمد حلمى على عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  68270قيد فى  2020-09-30برقم ايداع
 9698وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقه  3بلوك  17048ق ع الحى
الثامن عائلى  - 7ملك /محمد محمود محمد
 - 197عصام محمد موسى سباق تاجر فرد سبق قيده برقم  78069قيد فى  2022-03-03برقم ايداع
 3373وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /بهاده -ملك/
امبابى عبدالكريم ابوسنه
 - 198محمد وجيه عواد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  78596قيد فى  2022-03-29برقم ايداع 5016
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طنان  -قليوب  -قليوبيه بملك  /السيد
عتريس متولي بحالو
 - 199بلل احمد محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27101قيد فى  2012-10-23برقم ايداع
 5471وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم
 4965بتاريخ  2014/9/9برقم سجل تجارى  27101تابع الغرفة
 - 200بلل احمد محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27101قيد فى  2012-10-23برقم ايداع
 5471وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم
 6396بتاريخ  2016/8/3مقيد برقم  27101تابع ثان بمكتب سجل تجاري الغرفه التجاريه
 - 201بلل احمد محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27101قيد فى  2012-10-23برقم ايداع
 5471وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /ش ترعة
الناصرية برج الفرسان  -بنها  -القليوبية  -ملك  /مجدى ابوالسعود على
 - 202احمد مصطفى احمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  41891قيد فى  2015-12-29برقم ايداع
 9615وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:شارع سالم
ابوصالح -ملك /محمد سالم حسن سالم
 - 203فاطمه عبدالنبى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59044قيد فى  2019-03-18برقم ايداع
 2859وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:صنافير م
قليوب القليوبيه  -ملك /محمد عبدالنبى احمد نصار
 - 204نبيل جوده احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70713قيد فى  2021-01-03برقم ايداع 52
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الصهبى  -شبين القناطر  -القليوبية -
ملك /محمد جوده احمد عبدالعال
 - 205نبيل جوده احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70713قيد فى  2021-01-03برقم ايداع 52
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الصهبي -ملك /نبيل جوده احمد
عبدالعال
 - 206نبيل جوده احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70713قيد فى  2021-01-03برقم ايداع 52
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل النشاط للفرع ليصبح  /مزرعة
دواجن
 - 207نبيل جوده احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70713قيد فى  2021-01-18برقم ايداع 564
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الصهبي -ملك /نبيل جوده احمد
عبدالعال
 - 208عبدا مرزوق عبدالصبور حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  73967قيد فى  2021-07-14برقم ايداع
 7873وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان /المنيره  -م
القناطر الخيريه  -القليوبيه  -ملك /زهيره صابر مصطفي
 - 209محمد رمضان محمد محمد الخناتى تاجر فرد سبق قيده برقم  76415قيد فى  2021-12-08برقم
ايداع  14066وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القلزم  -شبين القناطر
 قليوبيه  -بملك  /رمضان محمد محمد الخنانى - 210طارق علم محمد يونس ابو النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  77751قيد فى  2022-02-17برقم
ايداع  2493وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 25 /
ش نزلة الغاز  -باسوس  -بملك /مصطفى عبد الحميد ابراهيم
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 - 211محمد ماهر احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19709قيد فى  2011-04-14برقم ايداع
 1579وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /بجوار
البراج  -طنان  -بملك  /على عبدالتواب على
 - 212مرفت عوض ابراهيم شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  21186قيد فى  2011-10-05برقم ايداع
 3488وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تأشير بافتتاح فرع  -كائن فى
سنديون -قليوب  -القليوبية  -ملك  /كوثر محمد برعى  -مودع برقم  4781بتاريخ  2011/10/4وقيد تحت قيد
رقم  21186تابع سجل الغرفة
 - 213محمد رشاد محمد نبيه حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  24666قيد فى  2012-04-23برقم ايداع
 2020وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش المير -
الخصوص  -ملك  /وفاء حميدو علي
 - 214مها عيسى السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  46691قيد فى  2016-11-22برقم ايداع
 9625وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر على شرف الدين  -ملك /
مجدي ابوالعطا محمد السيد
 - 215سمير سعد السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55568قيد فى  2018-07-22برقم ايداع
 7276وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر ابشيش -ملك /عل شمس
الدين بهجات
 - 216احمد محمد طلعت عبدالفتاح نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  60048قيد فى  2019-05-27برقم
ايداع  5185وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش مستودع النابيب -
الشموت  -بملك /فوزيه احمد السيد رضوان
 - 217اميره على انور محمود طه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  64854قيد فى  2020-03-08برقم
ايداع  2915وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي بهاده
 ملك/وفيق سعيد عبد ا - 218نفيسه حسن انور محمود طه تاجر فرد سبق قيده برقم  65272قيد فى  2020-05-07برقم ايداع
 3817وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /بهاده  -بملك
 /اسامه الحسينى محمد فؤاد
 - 219احمد عبدالستار صديق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  67029قيد فى  2020-08-23برقم ايداع
 7394وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /الشموت ملك
/محمد احمد عبد الرحمن
 - 220مصنع الجزار لتصنيع الملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  71659قيد فى  2021-02-18برقم
ايداع  2008وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/
شارع السيد البدوى من شارع عمر بن الخطاب -بيجام -ملك /عبدالهادى محمد قنديل
 - 221محمد حمدى عبدالجابر صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  71663قيد فى  2021-02-18برقم ايداع
 2014وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /محل 41
سنتر الياسمين  -الدور التانى  -بملك  /رجائى عبدالعظيم احمد الجمل
 - 222احمد مرزوق تمام حسن سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  73724قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 7256وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:مساكن
الزهور -خلف السكة الحديد  -بملك /رمضان جمال محمد احمد
 - 223محمد سعيد غياض عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  75479قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
 11693وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم  -1شارع حوض
العمده -سندنهور -ملك /محمد العقيلى غياض
 - 224مصطفى حامد فرحات محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34827قيد فى  2014-08-27برقم ايداع
 4673وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /عزبه
الرمليه -بملك  /محمد حامد فرحات
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 - 225باسم صليب هلل جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  61394قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
 8308وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش كمال
الصغير-الخصوص ملك /بخيت سعد جرجس
 - 226مصطفى محمود على عبدالمجيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  67417قيد فى  2020-09-03برقم
ايداع  8147وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /كفر
شبين  -بملك /ماجدة محمد محمد السيد الشريف
 - 227فايزه احمد سيد سيد الحلبي تاجر فرد سبق قيده برقم  73341قيد فى  2021-06-08برقم ايداع
 6270وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى-:ش
حكرخطاب  -الشواربي  -ملك /وفاء أحمد أحمد عبدالغني
 - 228سميره عبدالعزيز ابوسريع على تاجر فرد سبق قيده برقم  75092قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 10688وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /اجهور
الصغرى ملك/محمود محمد سالم
 - 229محمد عبدالوهاب الصياد حسين عجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  76058قيد فى  2021-11-21برقم
ايداع  13177وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
مرصفا  -ملك/صالح محمد محمد يس
 - 230ايناس رمضان محمد رمضان العروسى تاجر فرد سبق قيده برقم  4227قيد فى  2008-02-10برقم
ايداع  631وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /عقار
رقم - 13حى السلم -المساكن القتصادية -ملك /محمد احمد حسن سليمان
 - 231رمضان خليل سيد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  48844قيد فى  2017-04-03برقم ايداع
 3141وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية برج الندلس الطريق البطىء
بجوار مستشفى قليوب الجديدة  -حوض وقف الشواربى باشا  - 39قليوب  -القليوبية  -ملك  /احمد حسنى ذكى
 - 232اشرف سمير احمد عبدالحي تاجر فرد سبق قيده برقم  48952قيد فى  2017-04-09برقم ايداع
 3354وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الفقهاء  -بملك /احمد شوقى
احمد تهامى
 - 233جيهان صلح محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  51389قيد فى  2017-10-17برقم ايداع
 8979وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع ابن حميدو-عقار رقم
 -644محل رقم  -1اسكان الشباب -ملك /امال مسلمى احمد
 - 234محمد جوده عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54539قيد فى  2018-04-29برقم ايداع
 4680وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جزيرة بلي  -ملك /حامد
عبدالحميد فهمي
 - 235رضا عباس مبارك اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  59038قيد فى  2019-03-18برقم ايداع
 2845وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /عزبة
ابوحسن  -شارع ابو بكر الصديق  -دملو  -بنها  -القليوبية  -ملك /اام محمد تهامى عبدالحكيم
 - 236محمد مجدى رجب جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  73951قيد فى  2021-07-14برقم ايداع 7838
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:شقه بالدور الثالث -
الشموت  -ملك /خالد محمد السعيد عبدالوهاب
 - 237محمود سعيد عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74877قيد فى  2021-09-15برقم ايداع
 10155وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /عزبه
الوكلء  -بملك /سعيد عبدالعزيز احمد
 - 238محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  75158قيد فى  2021-11-09برقم
ايداع  12673وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:
محل ببرج حمزه -كوبري الفحص -ملك //السيد محمد عبد الحميد
 - 239محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  75158قيد فى  2021-09-30برقم
ايداع  10859وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر
الكائن بالعنوان  -:محل ببرج حمزه -كوبري الفحص -ملك //السيد محمد عبد الحميد
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 - 240محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  75158قيد فى  2021-09-30برقم
ايداع  10859وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى-:
برج الرحمه  -الرياح التوفيقى  -بملك  /احمد عاطف عبدالمنعم النجار
 - 241جمال محمد محمد ابوعرب تاجر فرد سبق قيده برقم  7144قيد فى  2008-08-03برقم ايداع
 3952وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع البنك الزراعى -المنشية
الجديدة -كفر شبين -ملك /جمال محمد محمد
 - 242محمود زكريا فتح ل نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  21468قيد فى  2011-08-04برقم ايداع
 3860وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالمنصورة
 - 243حسين على على عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  26079قيد فى  2012-08-26برقم ايداع
 4040وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان  -ش الترعه  -دملو  -ملك /محمد عبدالحميد عبدا مصطفى  ,بنشاط  /معرض سيراميك وادوات صحيه
 - 244ايهاب ابراهيم عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32007قيد فى  2013-12-15برقم ايداع
 6566وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:كفرحمزه -
ملك /رضا أمين عبدالعزيز
 - 245امال عبدالعزيز محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  48727قيد فى  2017-03-26برقم ايداع
 2877وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:البرادعه -
ملك /محمود محمد حسن البيه
 - 246على سعيد عبد العليم عبدالحميد الطحراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  58402قيد فى 2019-02-07
برقم ايداع  1291وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان /
عزبة الشقري  -مركز شبين القناطر  -القليوبيه  -ملك  /احمد اسامه موسى
 - 247عبد العظيم مصطفى عبدالعظيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  61148قيد فى  2019-08-21برقم
ايداع  7810وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طريق كفر سعد بعد
كوبرى الفحص -بملك/روحيه سعيد رمضان
 - 248فليمون خليل سمير خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  65033قيد فى  2020-03-17برقم ايداع
 3308وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي  /السكه
الوسطانيه عزبة ابو خضره شبين القناطر -بملك /خليل سمير خليل
 - 249معرض ابوالهدى للموتوسيكلت تاجر فرد سبق قيده برقم  67946قيد فى  2020-09-20برقم ايداع
 9089وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية معلف تربية وتجارة مواشي
حلبه وتسمين
 - 250اموره محمد احمد جنديه تاجر فرد سبق قيده برقم  77478قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 1691وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ش الجيزاوى
متفرع من ش قهوة بطيخه  -ميت حلفا  -ملك  /محمد محسن محمد سيد
 - 251اشرف السيد احمد حسن هنطش تاجر فرد سبق قيده برقم  723قيد فى  2007-05-27برقم ايداع
 770وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:محل بالدور
الرضي  -بالعقار الكائن عزبة شكرا  -أبوالغيط  -ملك /ناصر السيد أحمد حسن
 - 252ياسر زين العابدين شعبان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  2056قيد فى  2007-08-29برقم
ايداع  2191وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية أبوالغيط  -ملك /طارق
زين العابدين شعبان
 - 253يسرى محمد عبدالشافى زغله تاجر فرد سبق قيده برقم  10214قيد فى  2009-03-29برقم ايداع
 1482وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 5/شارع
مسجد قباء -الشهير بمسجد كامل الجديد -طنان -ملك /هاله عبدالهادى عبدالشافى
 - 254حسام الدين عبدالحفيظ احمد البركاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  21658قيد فى  2011-08-23برقم
ايداع  4130وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طحله  -ملك  /عمرو
عمرو عبدالحفيظ احمد البركاوى

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 90 of 133

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 255اسامة محمد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  23851قيد فى  2012-02-20برقم ايداع 874
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي  /جزيرة بلي -م بنها -
القليوبيه  -بملك /محمود هاشم محمد
 - 256احمد محمد خضرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31141قيد فى  2013-10-02برقم ايداع
 5148وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /ق/ 2
 16048الغرود الغربية  -طريق مصر اسماعليه الصحراوى  -ملك  /الشركة الدولية تريدنج ويمثلها السيد  /نبيل
عبدالحليم جوهر
 - 257احمد السيد محمد السيد عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  36381قيد فى  2014-12-24برقم ايداع
 7432وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم  11ش الكابلت
 - 258وفاء محمود غنام محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  52567قيد فى  2017-12-28برقم ايداع
 11770وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل بالدور الرضي ش
صفيه زغلول حاليا بملك /رمضان بيومي ابو العزم
 - 259محمدحسنى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52955قيد فى  2018-01-23برقم ايداع 885
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى3 -:بجوار مسجد
الصحابه -الدير -ملك  /عمر السيد محمد السيد
 - 260حنان مبروك عبدالهادى عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  58532قيد فى  2019-02-17برقم
ايداع  1615وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
محل بالدور الرضى ش السلم من ش خالد بن الوليد  -منشية النور  -ملك  /هدى جلل ابراهيم غنيم
 - 261هيثم سعيد السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  75587قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 11960وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى -:محمد
عبدالرازق امين هيكل
 - 262فهمي عويس سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  75594قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 11977وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى -:رمضان
علي رمضان علي درويش
 - 263محمدي سعيد محمدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76722قيد فى  2021-12-23برقم ايداع
 14828وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:عنبر -
شارع ترعة الساحل  -حوض العمده  -بجوار الدائري  -أبوالغيط  -ملك /محمود عبدالرازق محمد منصور
 - 264ولء محمد نجيب زكي حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  78958قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 6011وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  2ش الضلع من البترول مركز
الخانكه بملك /فاطمه موسى الجابري
 - 265سامي صلح ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  79654قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8228وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:مكتب -
خلف المحكمه  -ملك /محمد رضا عواد حسن
 - 266عبدالنبى السيد احمد على ابوشعير تاجر فرد سبق قيده برقم  79663قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8252وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى -:طحانوب-
ملك /السيد عبدالنبى السيد احمد على ابوشعير
 - 267احمد ممدوح عواد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37085قيد فى  2015-02-15برقم ايداع
 1034وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  -تعديل العنوان إلى -:محل
بالدور الرضي  -عزبة سري  -ميت كنانه  -ملك /محمد ممدوح عواد محمد حسين
 - 268محمد بيومى عبدالنبى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  37370قيد فى  2015-03-03برقم ايداع
 1546وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل بالعقار رقم - 2شارع
الجيوشي  -منشية النور  -ملك /أحمد السيد إبراهيم إسماعيل الجيوشي
 - 269محمد حامد شاكر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63918قيد فى  2020-01-22برقم ايداع 874
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض الريش رقم  -45الجهينى -شارع
الثلثينى تقاطع شارع المعهد الدينى -ملك /احمد,مصطفى ,صالح على سيد صوابى
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 - 270سيد محمد احمد احمد بسه تاجر فرد سبق قيده برقم  71876قيد فى  2021-03-01برقم ايداع
 2516وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى -:ناجح سيد
عبدالجواد
 - 271هويده عواد محمد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  72450قيد فى  2021-04-01برقم ايداع 3946
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي 2شارع كمال أمين
عبدالتواب  -قليوب المحطه ملك/صفاء مصطفي مندوه
 - 272اسلم عاشور عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72624قيد فى  2021-04-13برقم ايداع
 4432وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية

تعديل العنوان الى 11 /ش مكتبه اليمان  -ابوسنه  -قليوب  -بملك /ياسين عبدالغفار محمد
 - 273اسلم ابراهيم اسماعيل عبدالمقصود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  77717قيد فى 2022-02-15
برقم ايداع  2400وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /
ش الجزيرة  -ابو الغيط  -بملك  /عبدالمقصود احمد عبدالمقصود
 - 274ابو دنيا للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  79682قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8319وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى -:شارع احمد
السبكى -الخصوص -ملك /محمود سعد إبراهيم
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النشاط
 - 1محمود رشدى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  354قيد فى  2007-04-30برقم ايداع 364وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى :مكتب توريد وتجارة موالح وحاصلت
زراعيه ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت )
 - 2محمود محمد السيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  73269قيد فى  2021-06-03برقم ايداع
6095وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مكتب تصدير ( في حدود اللوائح
والقوانين المنظمة لذلك )
 - 3سعيد محمد السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  73829قيد فى  2021-07-07برقم ايداع 7529
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مكتب تصدير ( وذلك في حدود اللوائح
والقوانين المنظمة لذلك )
 - 4ايمان محمد الطوخي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  79520قيد فى  2022-05-31برقم ايداع 7751
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مكتب استيراد وتصدير (وذلك فيما عدا
المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات المصرية)
 - 5سامى بيومى فهيم الشاهينى تاجر فرد سبق قيده برقم  79540قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7822
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح مصنع حلويات شرقيه وغربيه
 - 6تعديل السم التجاري الي /محمود احمد على احمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  10225قيد فى
 2009-03-30برقم ايداع 1497وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /
تصنيع المنظفات ومستحضرات التجميل (المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية البشرية) والتصنيع للغير
 - 7رفقه نور موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  53996قيد فى  2018-03-21برقم ايداع 3259وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح  -تعديل النشاط إلى -:ورشة ملبس (وذلك عدا الملبس
العسكريه وإكسسواراتها)
 - 8محمد جمال محمد سيد محمد رويشد تاجر فرد سبق قيده برقم  65586قيد فى  2020-06-11برقم ايداع
4499وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /اعمال التكييف والتبريد
والتوريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 9ليلى عوض سليم ابراهيم عزازى تاجر فرد سبق قيده برقم  71109قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
813وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /مكتب مقاولت عامه
 - 10ابراهيم فتحي صابر عبد الراضي تاجر فرد سبق قيده برقم  79214قيد فى  2022-05-15برقم ايداع
6758وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /طحن وتجهيز خام البلستيك
 - 11محمد محمود منصور امين تاجر فرد سبق قيده برقم  79561قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7885
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع بلستيك وتشكيل زجاج
 - 12هانى احمد حسام الدين محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  12325قيد فى  2009-09-09برقم ايداع
4092وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /ورشه تشكيل معادن ومقاولت
وتوريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 13بدر عبدالرحمن ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  46689قيد فى  2016-11-22برقم ايداع
9619وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /مكتب مقاولت
 - 14خلف كامل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6851قيد فى  2008-07-15برقم ايداع 3624وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تأجير معدات ثقيله ومقاولت
 - 15وجية رشاد بخورى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17558قيد فى  2010-10-14برقم ايداع 5253
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  -:تصنيع وتجارة موبيليا
 - 16مكتب كمال محمد للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  36864قيد فى  2015-01-29برقم ايداع 661
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون
توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 93 of 133

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 17احمد سامى خالد على سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37287قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
5529وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مصنع تصنيع اخشاب
 - 18راويه عبدالقوى السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  64313قيد فى  2020-02-10برقم ايداع
1731وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مصنع ملبس جاهزه ( فيما عدا
الملبس العسكرية واكسسواراتها )
 - 19وائل احمد محمد مروان تاجر فرد سبق قيده برقم  73016قيد فى  2021-05-19برقم ايداع 5411
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى :نقل وتداول النفايات الطبيه والمخلفات
الخطره والغير خطره الصلبه والسائلة والمواد الكيمائية ( وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك )
 - 20محمد احمد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  76151قيد فى  2021-11-23برقم ايداع 13375
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  -:مطعم بيع اسماك
 - 21عبدالحميد جمال عبدالحميد زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم  78579قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
4964وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /ورشة نجارة
 - 22خالد رمضان عبدالونيس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  30851قيد فى  2013-09-08برقم ايداع
4645وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مقاولت عامة وتوريدات
عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت )
 - 23احمد حلمى محمد ابوالنيل تاجر فرد سبق قيده برقم  31144قيد فى  2013-10-02برقم ايداع 5151
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مشتل لبيع نباتات الزينه والفاكهه
والمقاولت الزراعيه وتوريد مايلزم النشاط ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله )
 - 24عبده محمد عبده على الجلدى تاجر فرد سبق قيده برقم  44399قيد فى  2016-06-05برقم ايداع
4922وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجاره خضار وفاكهه بالعموله
 - 25ناصر عبدالرازق زيدان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76895قيد فى  2022-01-03برقم ايداع 99
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تاجير بوفيه
 - 26وفاء احمد محمد حسن ابوهيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  15165قيد فى  2010-04-13برقم ايداع
1768وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مصنع بلستيك
 - 27محمد سمير محمد عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  25819قيد فى  2012-07-29برقم ايداع
3668وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مطعم بيع كشرى
 - 28محمد سمير محمد عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم  25819قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
14230وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بيع الكاتشب والطواجن
والحواوشى
 - 29تعديل السم التجاري الي /منطاوي لعموم الستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  58174قيد فى
 2019-01-23برقم ايداع 756وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /إستيراد
(وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على
الصادرات والواردات المصرية)
 - 30هشام يسرى عبدالسلم محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  60871قيد فى  2019-07-29برقم ايداع
7157وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح إضافه نشاط -:تصنيع خرطوم ومنتجات بلستيك
 - 56هاجر حنفي مصطفي حنفي تاجر فرد سبق قيده برقم  62421قيد فى  2019-10-31برقم ايداع
10664وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بقاله بالتجزئه ( تجارة مواد
غذائية )
 - 57رحاب مهدى السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  63246قيد فى  2019-12-15برقم ايداع 12552
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب توريدات قطع الغيار ومستلزمات
النتاج ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله )
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 - 31جمال السيد جمال ابراهيم دوسو تاجر فرد سبق قيده برقم  63583قيد فى  2020-01-05برقم ايداع
108وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /استيراد وتصدير وتجارة وتوريد
اكسسورات الموبايل وسماعات البلوتوث واكسسوارات الكمبيوتر والكمبيوتر (وذلك فيما عدا المجموعة 19
والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 32اسماء حلمى ابراهيم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  78964قيد فى  2022-04-19برقم ايداع 6024
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /تجاره وتصنيع اخشاب
 - 33تامر محمد الكريدى الحفني ابو على تاجر فرد سبق قيده برقم  63585قيد فى  2020-01-05برقم ايداع
111وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /استيراد وتصدير وبيع حبوب
لحساب الغير بالعموله و تجارة وتوريد اكسسوارات الموبايل وسماعات البلوتوث (وذلك فيما عدا المجموعة 19
والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 34كمال ابراهيم الدسوقى متولى عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  63828قيد فى  2020-01-19برقم ايداع
671وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /استيراد وتصدير و بيع حبوب
لحساب الغير بالعموله وتجارة وتوريد اكسسوارات الموبايل وسماعات البلوتوث واكسسوارات الكمبيوتر
والكمبيوتر (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه
للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 35تعديل السم التجاري الى -:محمود ابوالفضل حسين همام تاجر فرد سبق قيده برقم  63841قيد فى
 2020-01-19برقم ايداع 706وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى-:
مصنع تكسير وتدوير وتخريز بلستيك
 - 36رحاب محمد الكريدى الحفنى ابوعلى تاجر فرد سبق قيده برقم  66798قيد فى  2020-08-11برقم ايداع
6950وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /استيراد وتصدير تجارة وتوريد
اكسسوارات الموبايل وسماعات البلوتوث (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا
للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 37عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70674قيد فى  2020-12-31برقم ايداع
14454وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تجارة وتوريد اكسسوارات الموابيل
وسماعات البلوتوث والستيراد والتصدير دون الكمبيوتر والنترنت
 - 38محمود محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70740قيد فى  2021-01-04برقم ايداع 99وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /استيراد وتصدير وتجارة وتوريد
اكسسوارات الموبايل وسماعات البلوتوث (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا
للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وذلك دون توريد العمالة
والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 39سعد عبدالموجود سيد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  7586قيد فى  2008-08-27برقم ايداع 4460
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بقاله جمله
 - 40سامى محمد السيد على القط تاجر فرد سبق قيده برقم  42962قيد فى  2016-03-07برقم ايداع
1986وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:تصنيع شنط بلستيك
 - 41سعيد محمد فتحى ابراهيم على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  50219قيد فى  2017-07-25برقم ايداع
6137وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة اعلف
 - 42رضا بديوى مصطفى بديوى تاجر فرد سبق قيده برقم  66750قيد فى  2020-08-10برقم ايداع
6852وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح  -تعديل النشاط إلى -:ورشة ملبس (وذلك عدا
الملبس العسكريه وإكسسواراتها)
 - 43حسام محمد نبيه السيد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  68274قيد فى  2020-09-30برقم ايداع
9702وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجارة دقيق
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 - 44احلم سعيد حلمى عبدالمؤمن صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم  70751قيد فى  2021-01-04برقم ايداع
114وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:تجميع وبيع ألبان
 - 45جملت شريف محمد محمد ابو صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم  41278قيد فى  2015-11-18برقم ايداع
8480وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /بقاله
 - 46حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
5957وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مكتب للستشارت الهندسيه
ومقاولت حكوميه وتوريد مايلزم للنشاط فيما عدا النترنت
 - 47حسام احمد محمد السيد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  50132قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
11392وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجارة وتعبئه وتوزيع وتوريد
المواد غذائيه فيما عدا الطباعه
 - 48ابراهيم عبدالهادى عبدالفتاح محمود سالم العيوطى تاجر فرد سبق قيده برقم  64376قيد فى
 2020-02-12برقم ايداع 1843وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /
معرض بيع مستلزمات الديكور والتشطيبات والتوريدات العموميه ( فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد
العماله )
 - 49سامح عبدالرحمن احمد محمد ابوقبلو تاجر فرد سبق قيده برقم  66208قيد فى  2020-07-13برقم ايداع
5775وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  -:مكتب توريد مولدات كهربائيه
واداره وتشغيل حفلت وافراح ( دون اقامه المؤتمرات وبعد الحصول على التراخيص اللزمه )
 - 50خلود سامى عبدالجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76688قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
14763وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تصنيع ملبس جاهزه ( فيما
عدا الملبس العسكرية )
 - 51محمد سليمان محمد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  79273قيد فى  2022-05-17برقم ايداع 6959
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي //تشغيل معادان
 - 52وليد رزق عبد الرازق الطوخي ابوباشا تاجر فرد سبق قيده برقم  79290قيد فى  2022-05-18برقم
ايداع 7001وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /مطعم بيع مشويات
 - 53نبيله عبدالمؤمن عبدالفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم  45777قيد فى  2016-09-21برقم ايداع
7698وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /مصنع حلويات طحينه وسمسم
ومشتملتها
 - 54احمد ابراهيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  47242قيد فى  2016-12-28برقم ايداع 10767
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجاره الحلويات الجافه
 - 55احمد حنفى محمود عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  52312قيد فى  2017-12-13برقم ايداع 1164
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجارة مخلفات شركات
 - 58شريف أشرف حسن محمد الدبس تاجر فرد سبق قيده برقم  63802قيد فى  2020-01-16برقم ايداع
611وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجارة وتوريد اكسسوارات الموبايل
وسماعات البلوثوث واكسسوارات الكمبيوتر والستيراد والتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من
المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) وتوريد
العماله ( بعدالحصول على التراخيص اللزمة )
 - 59سعيد مصطفى عبدالمعطى عزالعرب تاجر فرد سبق قيده برقم  67426قيد فى  2020-09-06برقم ايداع
8166وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:مكتب إستيراد وتصدير وتوريد
إكسسوار الموبايل وسماعات البلوتوث (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين
المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وعدا توريد العماله والحاسب اللي والطباعة
والنترنت)
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 - 60مصطفى محمود محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  72376قيد فى  2021-03-29برقم ايداع
3801وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:مكتب إستيراد وتصدير وتوريد
إكسسوار الموبايل وسماعات البلوتوث (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين
المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وعدا توريد العماله والحاسب اللي والطباعة
والنترنت)
 - 61أشرف عبدالتواب عبدالحليم إسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  77696قيد فى  2022-02-15برقم ايداع
2355وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى :مكتب إستيراد وتصدير وتوريد
إكسسوار الموبايل وسماعات البلوتوث (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين
المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وعدا توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت)
 - 62مصطفى طه الكريدى الحفنى ابوعلى تاجر فرد سبق قيده برقم  78730قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
5378وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:مكتب إستيراد وتصدير وتوريد
إكسسوار الموبايل وسماعات البلوتوث (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين
المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وعدا توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت)
 - 63هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2020-01-29برقم ايداع
117012وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بقالة تموينية
 - 64هانم عبدالنبى عبدالرحمن بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  29146قيد فى  2013-03-20برقم ايداع
1802وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك
دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)
 - 65محمد امين ابراهيم حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  47317قيد فى  2017-01-03برقم ايداع 71وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /فرز وتعبئة وتبريد المواد الغذائية
 - 66احمد ايهاب السيد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  67577قيد فى  2020-09-08برقم ايداع
8428وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /كافتيريا و مطعم لتقديم وبيع
المأكولت والمشروبات الساخنه والبارده (وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت
 - 67السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  2022-04-13برقم ايداع
5692وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مزرعة تربية وبيع دواجن
 - 68السباعى متولى السباعى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
8507وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تربيه وبيع مواشى حلبه
 - 69علياء عبدالغفار علي عبدالغفار سيد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  79537قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع 7819وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /مصنع حقن بلستيك
 - 70يونس ابراهيم رشاد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  78813قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
5617وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /ورشة نجاره لتصنيع الموبيليا
 - 71محمد احمد منصور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  25463قيد فى  2012-06-26برقم ايداع 3142
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مخبز بلدي نصف الي
 - 72احلم بدوى محمد محرم تاجر فرد سبق قيده برقم  52932قيد فى  2018-01-22برقم ايداع 814وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /صيانة سيارات وتوريدات عموميه (وذلك
دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 73محمد مجدى محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  60569قيد فى  2019-07-11برقم ايداع
6459وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توريدات عموميه والنشاءات
والمقاولت العامه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 74جمال عيد فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76354قيد فى  2021-12-06برقم ايداع 13928وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:مصنع ملبس (وذلك عدا الملبس العسكريه
وإكسسواراتها)
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 - 75احمد عبدالحميد محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  32267قيد فى  2014-01-08برقم ايداع
113وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /مكتب إستيراد وتصدير (وذلك فيما
عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات
والواردات المصرية)
 - 76محمد عاطف فتحى عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  37913قيد فى  2015-03-29برقم ايداع 2450
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجارة مشنات حطب وشماسى
وبروجولت خشب وتندات صاج
 - 77محمد توفيق حماده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53566قيد فى  2018-02-27برقم ايداع 2290
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /معرض لتجارة وصيانه سيارات وبيع
قطع غيار
 - 78محمد عمر احمد شديد ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  63176قيد فى  2019-12-11برقم ايداع
12403وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تصنيع مستحضرات تجميل
لدى الغير ( فيما عدا الدويه )
 - 79جرجس صلح جرجس اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم  78292قيد فى  2022-03-14برقم ايداع
4013وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /ورشه رخام ومقاولت
وتوريدات عموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 80ياسر محمد عبدالرحمن حسين الدر تاجر فرد سبق قيده برقم  79359قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
تعديل النشاط الى  /بقاله
7222وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
 - 81محمد طارق حسين حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  79795قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
8662وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /مكتب لمكافحه الفات بميدات
الصحه العامه والقوارض والتوريدات (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 82بلل احمد محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27101قيد فى  2012-10-23برقم ايداع
5471وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب لتجارة وتوريد وتوزيع
مستحضرات التجميل والمطهرات والمكملت الغذائية وتسجيلها وتصنيعها لدى الغير ( فيما عدا الدويه )
 - 83مريم نسيم شحاته حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  33377قيد فى  2014-04-09برقم ايداع 2089وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب رحلت ونقل عمال (وبعد الحصول
والدولي)
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
 - 84ياسر محمد على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  50870قيد فى  2017-09-13برقم ايداع 7796
تعديل النشاط الى  /تغير زيوت وتجاره وتوزيع زيوت
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
السيارات
 - 85صلح احمد محمد الدسوقي شما تاجر فرد سبق قيده برقم  65268قيد فى  2020-05-07برقم ايداع
3811وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى :مكتب استيراد وتصدير( فيما عدا
المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات )
 - 86نبيل جوده احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70713قيد فى  2021-01-03برقم ايداع 52وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب توريد دواجن
 - 87نبيل جوده احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70713قيد فى  2021-01-18برقم ايداع 564وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مزرعة دواجن
 - 88محمد احمد محمد الدسوقى شما تاجر فرد سبق قيده برقم  72050قيد فى  2021-03-09برقم ايداع
2915وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى:استيراد وتصدير وتوكيلت
تجارية(فيما عدا المجموعة 19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على
الصادرات والواردات المصرية)
 - 89محمد ماهر احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19709قيد فى  2011-04-14برقم ايداع 1579
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  -مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك دون توريد
العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
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 - 90مصطفى ممدوح مصطفى محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  44271قيد فى  2016-05-25برقم
ايداع 4644وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب مقاولت عمومية
وتركيب كاميرات مراقبة واجهزة انذار وصوتيات ( فيما عدا النترنت وكاميرات المراقبه اللسلكيه والمن
والحراسه )
 - 91اميره على انور محمود طه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  64854قيد فى  2020-03-08برقم ايداع
2915وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي //كافيه و مطعم لتقديم وبيع
المأكولت والمشروبات الساخنه والبارده (وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت)
 - 92نفيسه حسن انور محمود طه تاجر فرد سبق قيده برقم  65272قيد فى  2020-05-07برقم ايداع
3817وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجميع البان
 - 93ياسر لمعي واصف طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  71509قيد فى  2021-02-09برقم ايداع 1677
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /نجارة باب وشباك
 - 94شريف سيد محمد احمد عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  75116قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
10736وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تجاره خضار وفاكهه
 - 95احمد ابراهيم محمد ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  76121قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
13312وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /الستشارات والتدريب وتوريدات
كمبيوتر( دون خدمات النترنت) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه
 - 96جابر سامى حنا سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  27735قيد فى  2012-12-13برقم ايداع 6434وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بقاله
 - 97مصطفى حامد فرحات محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34827قيد فى  2014-08-27برقم ايداع
4673وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مكتب رحلت ونقل عمال (
والدولي)
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
 - 98جمال السيد محمد حسن جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  58787قيد فى  2019-03-03برقم ايداع
2235وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /ورشة موبيليا
 - 99باسم صليب هلل جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  61394قيد فى  2019-09-04برقم ايداع 8308
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /ورشه نجاره
 - 100مصطفى محمود على عبدالمجيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  67417قيد فى  2020-09-03برقم
ايداع 8147وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /ورشه ملبس (وذلك
عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها)
 - 101رضا شعبان محمد عبدالحميد قطيفة تاجر فرد سبق قيده برقم  20493قيد فى  2011-06-09برقم ايداع
2596وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:فرم وتخريز بلستيك
 - 102اشرف سمير احمد عبدالحي تاجر فرد سبق قيده برقم  48952قيد فى  2017-04-09برقم ايداع
3354وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توزيع جميع المنتجات الغذائيه
والعطاره والعشاب والمشروبات والتوريدات العموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة
والنترنت)
 - 103محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  75158قيد فى  2021-09-30برقم
ايداع 10859وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:معرض بيع ملبس (
فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها )
 - 104محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  75158قيد فى  2021-11-09برقم
ايداع 12673وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:كافتريا (وذلك دون
عرض المصنفات وإستخدام النترنت)
 - 105ايهاب ابراهيم عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32007قيد فى  2013-12-15برقم ايداع
6566وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:بقاله (تجارة مواد غذائيه)
 - 106فاتن محمد عبدالعزيز محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37264قيد فى  2015-02-23برقم ايداع
1346وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:تجارة البقالة
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 - 107داليا رضا عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63124قيد فى  2019-12-09برقم ايداع
12299وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى :مكتب رحلت ونقل عمال (
وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)
 - 108احمد شعبان عبد الغني عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  80008قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
9264وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مقاولت عامه واعمال اللند
سكيب والهارد سكيب وشبكات الرى والزراعات ومستلزمات النتاج الزراعى وتوريدات عموميه (وذلك دون
توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت) وخدمات نظافه ومبيدات واسمده كيماويه (وذلك دون توريد
العماله)
 - 109محمد سيد عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  19166قيد فى  2011-03-02برقم ايداع
850وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  /توريد وصيانة اجهزة وشبكات
التكييف (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 110مصطفى أحمد أمين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  37681قيد فى  2015-03-18برقم ايداع 2084
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط -:تصنيع أعلف لدى الغير
 - 111احمد رضا حافظ على الشوطه تاجر فرد سبق قيده برقم  65648قيد فى  2020-06-17برقم ايداع
4670وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط  /بقاله جمله وقطاعى ( بيع مواد
غذائية )
 - 112ابراهيم حامد ابراهيم صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  66333قيد فى  2020-07-19برقم ايداع
6054وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /بيع مستلزمات رى حديث
 - 113وليد عبدالفتاح محمد غنيه تاجر فرد سبق قيده برقم  71840قيد فى  2021-02-28برقم ايداع 2405
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /توريدات عموميه (وذلك دون توريد
العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 114عبدالنبى السيد احمد على ابوشعير تاجر فرد سبق قيده برقم  79663قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
8252وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى -:مكتب رحلت ونقل عمال (وذلك
دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)
 - 115اسماء محمد احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  9596قيد فى  2009-02-12برقم ايداع 721
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى :تجارة فوم ومواد عازلة
 - 116احمد ممدوح عواد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37085قيد فى  2015-02-15برقم ايداع
1034وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح  -تعديل النشاط إلى -:بقاله
 - 117احمد السيد عبدربه محمد هزاع تاجر فرد سبق قيده برقم  72626قيد فى  2021-04-13برقم ايداع
4434وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/مكتب تصدير منتجات زراعية
ومواد غذائية وملبس (بعد الحصول على التراخيص اللزمة وفى حدود اللوائح والقرارات المنظمة لذلك وعدا
الطباعه والملبس العسكرية واكسسواراتها )
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  77772وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-17برقم ايداع  2,536.000الى  :تعديل السمه التجارية الى /مكتب الحسام للنقل والتوريدات
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79520وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-31برقم ايداع  7,751.000الى  :اضافة سمة تجارية  -كيان للستيراد والتصدير
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79540وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  7,822.000الى  :حلويات سوريا
 - 4فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  79540وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  7,822.000الى  :سامى بيومى فهيم الشاهينى
 - 5فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65586وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-11برقم ايداع  4,499.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /وورلد اير
 - 6فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  71109وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  813.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي /مكتب النصر للمقاولت العامه
 - 7فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  79561وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  7,885.000الى  :محمد محمود منصور امين
 - 8فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79561وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  7,885.000الى  :الجوهره
 - 9فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  2909وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-10برقم ايداع  3,122.000الى  :تعديل السمه الي  /اكسو للملبس الجاهزه
 - 10فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11575وتم ايداعه
بتاريخ  2009-07-15برقم ايداع  3,163.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /الحمد للبويات
 - 11فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  64818وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-04برقم ايداع  2,822.000الى  :اضافه سمه تجاريه in box /ان بوكس للكسسوار والهدايا
 - 12فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66647وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-04برقم ايداع  6,608.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /مكتب الترك للمقاولت
والتوريدات
 - 13فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6851وتم ايداعه بتاريخ
 2008-07-15برقم ايداع  3,624.000الى  :تعديل السمه التجارية الى اوبك لتاجير المعدات الثقيلة
والمقاولت
 - 14فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17558وتم ايداعه
بتاريخ  2010-10-14برقم ايداع  5,253.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /ورشة الروضه لتقطيع
الخشاب وتصنيع وتجارة الموبيليا
 - 15فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41360وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-25برقم ايداع  8,664.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /الفارس لبيع الجهزة
الكهربائية
 - 16فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  64313وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-10برقم ايداع  1,731.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /ليوجد
 - 17فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  73016وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-19برقم ايداع  5,411.000الى  :تعديل السمة التجارية  -بيور ليف للخدمات البيئية
 - 18فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  78579وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-28برقم ايداع  4,964.000الى  :تعديل السمة التجارية الى  /ليوجد
 - 19فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  51323وتم ايداعه
بتاريخ  2017-10-15برقم ايداع  8,812.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /الدوليه لتصنيع انصاف
مقطورات
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 - 20فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  79033وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-26برقم ايداع  6,212.000الى  :تعديل السم التجارى الى  /ابو بكر فورنيتشر للمقاولت
 - 21فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  15165وتم ايداعه
بتاريخ  2010-04-13برقم ايداع  1,768.000الى  :إلغاء السمة التجارية
 - 22فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  58174وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  756.000الى  :تعديل السم التجاري الي /منطاوي لعموم الستيراد
 - 23فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  73947وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-14برقم ايداع  7,826.000الى  :تعديل السمه الي  /شادز للمقاولت والتوريدات
العموميه
 - 24فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  78200وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-09برقم ايداع  3,737.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /معرض الحمد للموبيليا
 - 25فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41278وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-18برقم ايداع  8,480.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /ليوجد
 - 26فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50132وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-17برقم ايداع  5,957.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  -مركز المدينه للستشارات
الهندسيه ومقاولت حكوميه وتوريد مايلزم النشاط
 - 27فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50132وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-19برقم ايداع  11,392.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /بيور لتجاره وتعبئه
وتوزيع وتوريد المواد غذائيه
 - 28فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66208وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-13برقم ايداع  5,775.000الى  :الياسمين لتوريد المولدات الكهربائيه واداره وتشغيل
حفلت وافراح
 - 29فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  76688وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-22برقم ايداع  14,763.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /الريحانه لتصنيع الملبس
 - 30فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79273وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-17برقم ايداع  6,959.000الى  :تعديل السمه الي /الرضوان ستيل
 - 31فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  48089وتم ايداعه
بتاريخ  2017-02-19برقم ايداع  1,568.000الى  :تعديل السمة التجارية الى -:اوجي  o gللستيراد
والتصدير
 - 32فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  54866وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-20برقم ايداع  5,451.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /ايجل  eagleللمقاولت
 - 33فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  54866وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-20برقم ايداع  5,451.000الى  :تعديل السم التجارى الى  /محمد جمال الدين عبدالعال محمد
الشعراوى
 - 34فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62421وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-31برقم ايداع  10,664.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /المصطفى لتجارة المواد
الغذائية
 - 35فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62745وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-20برقم ايداع  11,394.000الى  :تعديل السمه التجارية  /باب الرزق للجهزة الكهربائية
 - 36فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  63246وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-15برقم ايداع  12,552.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /الهندسية لتوريدات قطع
الغيار ومستلزمات النتاج
 - 37فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67426وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-06برقم ايداع  8,166.000الى  :تعديل السمه التجارية الى -:السعيد للستيراد والتصدير
والتوريدات
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 - 38فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29146وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-29برقم ايداع  117,012.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي /بقاله التقوى
 - 39فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29146وتم ايداعه
بتاريخ  2013-03-20برقم ايداع  1,802.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي /ليوجد
 - 40فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67577وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-08برقم ايداع  8,428.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي /كافية ومطعم الواحة
 - 41فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75282وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-10برقم ايداع  11,173.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /مكتب الياسمين لنقل
العمال
 - 42فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  78503وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  4,720.000الى  :اضافة سمة تجارية  -:مزرعة الشذى للستثمار الداجني
 - 43فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79537وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  7,819.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي/مصنع حورس للبلستيك
 - 44فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70258وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-14برقم ايداع  13,561.000الى  :تعديل السمه التجارية الى /مكتب الشمس للرحلت
ونقل العمال
 - 45فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  71267وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-31برقم ايداع  1,126.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /مكه المكرمه للحبوب
والعلف وخاماتها
 - 46فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79361وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-22برقم ايداع  7,226.000الى  :تعديل السمه التجارية الى /الندى للتوريدات
 - 47فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  52932وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-22برقم ايداع  814.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /انجاز لصيانة السيارات
والتوريدات العموميه
 - 48فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60569وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-11برقم ايداع  6,459.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /اللمانيه للتوريدات العموميه
والنشاءات والمقاولت العامه
 - 49فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32267وتم ايداعه
بتاريخ  2014-01-08برقم ايداع  113.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي /اتراكتيف attractive
للستيراد والتصدير
 - 50فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37913وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-29برقم ايداع  2,450.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /مؤسسة البداع لديكورات
الشواطىء
 - 51فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  78292وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-14برقم ايداع  4,013.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /مؤسسه البطل للرخام
والمقاولت
 - 52فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79795وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  8,662.000الى  :تعديل السمه التجاريه /المصريه ناشيونال كنترول
لمكافحه الفات والتوريدات
 - 53فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9269وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-20برقم ايداع  304.000الى  :تعديل السمة التجارية الى  /توكيل الفار للدوات الكهربائية
 - 54فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27101وتم ايداعه
بتاريخ  2012-10-23برقم ايداع  5,471.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /بيو تك لتجارة وتوزيع
مستحضرات التجميل
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 - 55فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70713وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-18برقم ايداع  564.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /ليوجد
 - 56فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70713وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-03برقم ايداع  52.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /مؤسسة المانه لتوريد الدواجن
 - 57فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20916وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-30برقم ايداع  3,127.000الى :

تعديل السمه التجاريه الى  /ليوجد
 - 58فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  64854وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-08برقم ايداع  2,915.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي  /توتي فروتي كافه
 - 59فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  71509وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-09برقم ايداع  1,677.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /المحبه لنجارة الباب والشباك
 - 60فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  25156وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-28برقم ايداع  2,698.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /القاسم لنقل البضائع
 - 61فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27735وتم ايداعه
بتاريخ  2012-12-13برقم ايداع  6,434.000الى  :تعديل السمه التجارية الى  /مؤسسة الحوت للبقاله
 - 62فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61394وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-04برقم ايداع  8,308.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي /ل يوجد
 - 63فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  78540وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-27برقم ايداع  4,817.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي  /جولدن بيرميدز ( golden
) pyramids
 - 64فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  78979وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-20برقم ايداع  6,058.000الى  :تعديل السمه التجاريه الي /فتحه خير لبيع الخصار
والفاكهه
 - 65فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79824وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  8,758.000الى  :اضافه سمه تجاريه  /الماسه لعمال وتجاره التكييف
 - 66فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75158وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-30برقم ايداع  10,859.000الى  :تعديل السمة التجارية الى -براند فور ليس Brand
for less
 - 67فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  75158وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-09برقم ايداع  12,673.000الى  :تعديل السمة التجارية الى -جو ستورى JO
STORY
 - 68فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79911وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  9,006.000الى  :تعدل السمه التجاريه الي  /استبرق للتوريدات
والمقاولت
 - 69فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19166وتم ايداعه
بتاريخ  2011-03-02برقم ايداع  850.000الى  :تعديل السمه الي  /فاست اير للتوريد والصيانه
 - 70فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  52567وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-28برقم ايداع  11,770.000الى  :تعديل السمه الي  /اليمان لمصنعات اللحوم
 - 71فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  71840وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-28برقم ايداع  2,405.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /ويلز للتوريدات العموميه
 - 72فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9596وتم ايداعه بتاريخ
 2009-02-12برقم ايداع  721.000الى  :اضافة سمة تجارية  /الحمد لتجارة الفوم والمواد العازلة
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 - 73فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  46207وتم ايداعه
بتاريخ  2016-10-19برقم ايداع  8,583.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /العامر لتصنيع الموبيليا

الشخاص
 - 1احمد إبراهيم حسنين محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  58305وتم ايداعه بتاريخ  2019-02-03برقم
ايداع 1070تم التأشير فى تاريخ  2019-02-03بــ
 - 2احمد رضا عبدالعال محمد السنهراوى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  70258وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-14برقم ايداع 13561تم التأشير فى تاريخ  2020-12-14بــ
 - 3محمد فتحى محمد يوسف وكيل مفوض المقيد برقم قيد  70291وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-14برقم
ايداع 13629تم التأشير فى تاريخ  2020-12-14بــ
 - 4انتصار احمد على حسانين وكيل مفوض المقيد برقم قيد  71632وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-17برقم
ايداع 1962تم التأشير فى تاريخ  2021-02-17بــ
 - 5تامر محمد جلل محمد النفراوى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  79463وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-29
برقم ايداع 7558تم التأشير فى تاريخ  2022-05-29بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
شركة سبق قيدها برقم  41719قيدت فى 2015-12-17
تم محو  -شطب السجل التاشير بحل الشركه
شركة سبق قيدها برقم  41719قيدت فى 2015-12-17
تم محو  -شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها
شركة سبق قيدها برقم  79378قيدت فى 2022-05-23
تم محو  -شطب السجل التاشير بحل الشركه
شركة سبق قيدها برقم  79378قيدت فى 2022-05-23
تم محو  -شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها واستلم كل

 - 1تعديل السم التجارى الى ماجد عماد وشركاه
برقم ايداع  9295وفى تاريخ 2022-06-05
 - 2تعديل السم التجارى الى ماجد عماد وشركاه
برقم ايداع  9295وفى تاريخ 2022-06-05
 - 3أحمد محمد محمدي إسماعيل متولي وشركاه
برقم ايداع  7287وفى تاريخ 2022-06-08
 - 4أحمد محمد محمدي إسماعيل متولي وشركاه
برقم ايداع  7287وفى تاريخ 2022-06-08
شريك كافه مستحقاته
 - 5السيد عبدالمنعم احمد جاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  72861قيدت فى  2021-05-04برقم ايداع
 5050وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل التاشير بحل وتصفية الشركة
 - 6السيد عبدالمنعم احمد جاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  72861قيدت فى  2021-05-04برقم ايداع
 5050وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها
 - 7تامر محمد هانى السيد محمد ابوهميله وشركاه شركة سبق قيدها برقم  34145قيدت فى 2014-06-17
برقم ايداع  3456وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فض الشركه وتصفيتها نهائيا
بموجب عقد مصدق على توقيعاته وكذا شهادة الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه
 - 8محمد احمد محمد ابوشوك وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25386قيدت فى  2012-06-18برقم ايداع
 3027وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ بفض الشركه وتصفيتها وكذا
شهادة الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه
 - 9محمود على عبدالحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52548قيدت فى  2017-12-27برقم ايداع
 11727وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل فض الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ
ملخصه مسجل برقم  326لسنة  2022شركات جنوب بنها ومشهر عنه
 - 10عصام الدين محمود حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  27095قيدت فى  2012-10-23برقم
ايداع  5465وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل فض الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 11عصام الدين محمود حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  27095قيدت فى  2012-10-23برقم
ايداع  5465وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب عقد فسخ
ملخصه مسجل ومشهر عنه لفض الشركه وتصفيتها وكذا شهادة الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه
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رأس المال
 - 1نصر وشريكه للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم  47226قيدت فى  2016-12-27برقم ايداع
10739وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 2تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /هانى فتحى السيد محمد عبدالكريم وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 34296قيدت فى  2014-07-01برقم ايداع 3737وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس
مالها 2,000,000.000
 - 3طارق وحيد فتحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  76224قيدت فى  2021-11-28برقم ايداع
13558وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 4احمد محمد عارف اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  45721قيدت فى  2016-09-18برقم ايداع
7584وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 250,000.000
 - 5تعديل السم التجاري إلى  -:عباده محمد حنفي حسن داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  39409قيدت
فى  2015-06-25برقم ايداع 5126وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 6محمود اشرف محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65695قيدت فى  2020-06-18برقم ايداع
4772وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 - 7تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /شركة معتز صادق عبدالكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 64419قيدت فى  2020-02-16برقم ايداع 1951وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس
مالها 40,000.000
 - 8تعديل السم التجاري -:محمد صبيح محمد عبدالمتعال وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  45532قيدت فى
 2016-08-28برقم ايداع 7211وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 9تعديل السم التجارى الى  /علي عبدالحميد عبدالحفيظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم  76742قيدت فى
 2021-12-26برقم ايداع 14877وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
18,000.000
 - 10تعديل السم التجارى الى  /هاله سعيد ابراهيم فرج عبدالمعطى وشريكها شركة سبق قيدها برقم 79687
قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 8344وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
18,000.000
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العناوين
 - 1تعديل اسم الشركة الى /شركة يوسف ميلد وشريكه محسن ميلد شركة سبق قيدها برقم  79745قيدت
فى  2010-07-11برقم ايداع 11679وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
اصبح  /قطعه  12بلوك  - 20010المنطقة الصناعية
 - 2تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /هانى فتحى السيد محمد عبدالكريم وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 34296قيدت فى  2014-07-01برقم ايداع 3737وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /الوحدات الصناعية ارقام  146و  147بالمنطقة الستثمارية ببنها بالطريق
الدائرى القليمى ناحية الفاروقية  -عزبة نجيب
 - 3تعديل اسم الشركة الى  /محمد نادي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  54618قيدت فى 2018-05-03
برقم ايداع 4856وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى-:
ش الساحه
 - 4احمد محمد عارف اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  45721قيدت فى  2016-09-18برقم ايداع
7584وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  134شارع السبتيه  35شارع
ورشة القطن
 - 5محمد احمد ممد الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53646قيدت فى  2020-03-05برقم ايداع
2084وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العقار  17ش داير الناحيه -
العمار الكبرى
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النشاط
 - 1تعديل السم التجارى للشركه الى تامر ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16499قيدت فى
 2010-07-13برقم ايداع  3863وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح
 /تجارة وتوريد اجهزة التكييف ووحدات معالجة المياه واجزاؤهما والعمال الكهروميكانيكية والستيراد والتصدير
(وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على
الصادرات والواردات المصرية) واقامة وتشغيل مصنع معدنى لتصنيع وتركبيات منتجات حديدية ومنشات معدنية
وخزانات وصوامع واوعية ضغط معدنية  -تصنيع اجزاء ومعدات محطات تحلية ومعالجة مياه الشرب والصرف
الصحى واجزائهما بجميع انواعها سواء كانت حديدية او بلستيكية  -و اوناش علويه وسقالت وشبك وارضيات
معدنيه  -اغطيه واسقف معدنيه بانواعها  -مشغولت استانلس وحديديه وميكانيكيه  -ابراج حديديه  -مواسير ولزوم
اكسسوارات مياه حديديه  -اسطمبات لزوم الماكينات  -القيام بكافة انواع التركيبات والنشاءات الكهربائيه  -ويجوز
للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
لعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
 - 2شركه الشوربجى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52431قيدت فى  2017-12-21برقم ايداع
 11490وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التوريدات العموميه (وذلك دون
توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت)
 - 3محمود ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  74387قيدت فى  2021-08-18برقم ايداع 8919
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجاره مستحضرات التجميل والمنظفات
والتوريدات العموميه (وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت والدويه )
 - 4تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /هانى فتحى السيد محمد عبدالكريم وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 34296قيدت فى  2014-07-01برقم ايداع  3737وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
اضافة نشاط  /تصنيع الستيكر ذاتى اللصق وتعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائية وصناعة الكرتون ( فيما عدا
الطباعه وتوريد العماله والملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت
والمن والحراسه )
 - 5تعديل اسم الشركة الى  /محمد نادي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  54618قيدت فى 2018-05-03
برقم ايداع  4856وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة الى -:تجارة
وتوزيع الدوية البيطرية واضافات العلف واللقاحات البيطرية وتصنيع اضافات العلف لدى الغير والتوكيلت
التجارية وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمكملت الغذائية والمطهرات بكافة انواعها
وتصنيعها لدى الغير
 - 6احمد محمد عارف اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  45721قيدت فى  2016-09-18برقم ايداع
 7584وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط إلى -:تجارة وتوريد جميع أنواع
الحديد والمواسير والكمر والزوي والصاج
 - 7محمد سعيد محمد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  50933قيدت فى  2017-09-17برقم ايداع
 7927وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /صناعة المنتجات ذاتية اللصق
والستيكرز بكافة انواعها واحجامها واشكالها وتصنيع الورق والمنتجات الورقية بكافة انواعها واشكالها وقص
وتجهيز الورق بكافة انواعه واحجامه وتجارة وتسويق الورق والمنتجات الورقية ومواد التعبئة والتغليف بكافة
انواعها واشكالها والستيراد والتصدير (وذلك فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6طبقا للقوانين
المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية) وفيما عدا الطباعه
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الكيان القانونى
 - 1نصر وشريكه للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم  47226قيدت فى  2016-12-27برقم ايداع
 10739وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2محمود اشرف محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65695قيدت فى  2020-06-18برقم ايداع
 4772وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /شركة معتز صادق عبدالكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 64419قيدت فى  2020-02-16برقم ايداع  1951وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
شركة تضامن
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  34296 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-07-01برقم ايداع  3737الى تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /هانى فتحى السيد
محمد عبدالكريم وشريكته
 - 2فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  79754 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  8530الى شركة  /خالد محروس محمد كليله وشريكه
 - 3فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  79754 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  8530الى شركة  /سديم لتعبئة المواد الغذائيه
 - 4فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  54618 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-05-03برقم ايداع  4856الى تعديل اسم الشركة الى  /محمد نادي وشريكته
 - 5فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  38872 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-05-21برقم ايداع  4194الى تعديل اسم الشركة الى  /منة ا عادل ابوالعل وشريكها
 - 6فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  79745 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-07-11برقم ايداع  11679الى تعديل اسم الشركة الى /شركة يوسف ميلد وشريكه
محسن ميلد
 - 7فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39409 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-06-25برقم ايداع  5126الى تعديل السم التجاري إلى  -:عباده محمد حنفي حسن
داود وشركاه
 - 8فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  64419 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-02-16برقم ايداع  1951الى تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  /شركة معتز
صادق عبدالكريم وشركاه
 - 9فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  76742 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-12-26برقم ايداع  14877الى تعديل السم التجارى الى  /علي عبدالحميد عبدالحفيظ
وشريكه
 - 10فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  79687 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  8344الى تعديل السم التجارى الى  /هاله سعيد ابراهيم فرج
عبدالمعطى وشريكها
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الشخاص
 - 1عمرو محمد دسوقى ابراهيم محمد عبدا شريك متضامن المقيد برقم قيد  28869وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-27برقم ايداع  1355تم التأشير فى تاريخ  2013-02-27بــ  :تعديل بند الداره والتوقيع
ليصبح حق الداره والتوقيع للشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه وكذلك التوقيع على الشيكات
وحق القتراض والرهن والتوقيع امام البنوك فى كافه معاملت الشركه للطرف الثانى منفردا
 - 2تامر ابراهيم عبد الفتاح عبد النبى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  16499وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-13برقم ايداع  3863تم التأشير فى تاريخ  2014-10-16بــ  :منفردا وعلى عقود البيع والشراء
والتنازل والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركه ولغراض الشركه امام مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق ومصلحة الجمارك والجهات الرسمه والحكوميه وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وله حق فتح
الحسابات الجاريه بالبنوك والمصارف والهيئات الماليه وله حق بيع السيارات والتوقيع امام ادرة المرور
والتعاقدات سواء كانت محليه او خارجيه وحق التوقيع على عقود التأسيس والتعديل والقتراض وله حق
القتراض والرهن امام جميع المصالح الحكوميه والغير حكوميه وله الحق فى توكيل الغير فى ذلك كله او بعضه
بشرط ان تكون العمال لصالح الشركه وباسم الشركه
 - 3السيد محمد السيد السيد الزق شريك متخارج المقيد برقم قيد  47226وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-27برقم ايداع  10739تم التأشير فى تاريخ  2016-12-27بــ  :واستلم كافه مستحقاته
 - 4نصر نصر محمود مرسى شريك متضامن المقيد برقم قيد  47226وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-27برقم ايداع  10739تم التأشير فى تاريخ  2016-12-27بــ  :وذلك على جميع تعاملت
الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وامام البنوك والشهر العقارى
 - 5سيف نصر نصر محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  47226وتم ايداعه بتاريخ 2016-12-27
برقم ايداع  10739تم التأشير فى تاريخ  2016-12-27بــ :
 - 6حامد صلح حامد محمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  45532وتم ايداعه بتاريخ 2016-08-28
برقم ايداع  7211تم التأشير فى تاريخ  2020-04-30بــ :
 - 7اميره معوض محمد على الدكرورى شريك متضامن المقيد برقم قيد  45532وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-28برقم ايداع  7211تم التأشير فى تاريخ  2020-04-30بــ :
 - 8محمد صبيح محمد عبدالمتعال شريك متضامن المقيد برقم قيد  45532وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-28برقم ايداع  7211تم التأشير فى تاريخ  2020-04-30بــ  :والسيده  /اميره معوض محمد
على الدكرورى مجتمعين او منفردين ولهما فى سبيل ذلك اوسع السلطات للتعامل مع الغير وتمثيل الشركة
والتوقيع عنها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما حق التعامل والتوقيع امام السجل التجارى والشهر
العقارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب العامه والمبيعات وهيئة التامينات الجتماعية ولهما حق القتراض
والرهن العينى والتبعى والبيع لصول الشركة بتوقيعهم مجتمعين فقط ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض
ماذكر
 - 9احمد اشرف محمد ابراهيم بدوى شريك المقيد برقم قيد  65695وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-18
برقم ايداع  4772تم التأشير فى تاريخ  2020-06-18بــ  :الى شريك موصى
 - 10محمود اشرف محمد ابراهيم البدوى شريك متضامن المقيد برقم قيد  65695وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-18برقم ايداع  4772تم التأشير فى تاريخ  2020-06-18بــ  :والتوقيع وتمثيل الشركه امام
الغير منفردا
 - 11محمد السيد كامل حسنين شريك متضامن المقيد برقم قيد  70276وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-14برقم ايداع  13601تم التأشير فى تاريخ  2020-12-14بــ  :ويمثل الشركة امام جميع
الجهات الرسمية والغير رسميه في حدود نطاق اعمال الشركة وله الحق في توكيل الغير وله حق القتراض
والرهن
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 - 12عبدا محمد عبدا سيد احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  71563وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-14برقم ايداع  1819تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ  :محمد حسن محمد احمد
عبدالغفار مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركة وضمن
اغراضها وبعنوانها التجارى ولهما حق التعامل مع جميع البنوك فى جمهوريه مصر الغربيه من سحب وايداع
ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر لصالح الشركه وذلك بتوكيل عام رسمى
 - 13محمد طارق حسين حسين سليمان شريك متخارج المقيد برقم قيد  71563وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-14برقم ايداع  1819تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ  :واستلم كافه مستحقاته
 - 14محمد محسن محمد احمد عبدالغفار شريك متضامن المقيد برقم قيد  71563وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-14برقم ايداع  1819تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 15محمود ابراهيم احمد سليمان مصطفى شريك متضامن المقيد برقم قيد  74387وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-18برقم ايداع  8919تم التأشير فى تاريخ  2021-08-18بــ  :حق التعامل مع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان
وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها والتوقيع على عقود البيع
والشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك له حق التوقيع
على عقود وحق القرض والرهن العقارى والتجارى لصالح البنوك وللغير وله الحق فى التوقيع فى سبيل ذلك امام
مصلحه الشهر العقارى والبنوك امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
الشركه ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذليه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض البنوك او الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 16اميره عبد الراضى محمد الجزار شريك موصى المقيد برقم قيد  34296وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-01برقم ايداع  3737تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 17مروه عبدالحكيم عبدالعظيم شريك موصى المقيد برقم قيد  34296وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-01برقم ايداع  3737تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 18هانى فتحى السيد محمد عبدالكريم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  34296وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-01برقم ايداع  3737تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :منفردا لتحقيق غرض الشركة
والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير الحكوميه والمؤسسات العامه والخاصه وله الحق فى فتح اعتماد باسم
الشركة وفتح حساب للشركة فى اى بنك وحق الرهن والقتراض وحق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام
البنوك له منفردا وله حق توكيل الغير فى كل او بعض اختصاصاته
 - 19خالد محمد محروس كيله مدير فرع المقيد برقم قيد  79754وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-13
برقم ايداع  8530تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :له وحده حق الداره والتوقيع
 - 20خالد محمد محروس كيله مدير فرع المقيد برقم قيد  79754وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-13
برقم ايداع  8530تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :له وحده حق الداره والتوقيع
 - 21هناء احمد عرفه البديوي شريك متضامن المقيد برقم قيد  54618وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-03برقم ايداع  4856تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 22محمد نادى ابراهيم حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  54618وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-03برقم ايداع  4856تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :ليصبح حق الدارة والتوقيع له
منفردا والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله جميع الصلحيات وحق التوقيع عن الشركة
لتحقيق غرضها وله حق التعامل مع البنوك بشان فتح الحسابات واليداع والسحب وتحرير الشيكات والتوقيع عليها
وكذا صرف الشيكات باسم الشركة وكذلك القتراض والرهن وكافة صور التعاملت البنكية وله حق توكيل الغير
في كل او بعض ما ذكر
 - 23اسلم محمد عبدالسلم النادى العشرى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  54618وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-03برقم ايداع  4856تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :واستلمه كافة حقوقه
 - 24شادى محمود السيد محمد مرسى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  38872وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-21برقم ايداع  4194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :واستلمه كافة حقوقه
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 - 25منة ا عادل ابوالعل عبداللطيف شريك متضامن المقيد برقم قيد  38872وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-21برقم ايداع  4194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح للشريك  /منة ا عادل ابوالعل عبداللطيف منفردا ولها الحق في التعامل مع البنوك وصرف الشيكات وفتح
الحساب للشركة في البنوك وتفويض الغير دون الرجوع للطرف الثاني
 - 26يوسف ميلد عزيز ملطي مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  79745وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-11برقم ايداع  11679تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :ومحسن يوسف ميلد عزيز
مجتمعين او منفردين وانهما مسئولن عن الدارة فنيا واداريا امام السلطات مجتمعين او منفردين
 - 27مؤنس شكرى ابراهيم شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  79745وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-11برقم ايداع  11679تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :وتنازله تماما عن كامل حصته
ونصيبه في راسمال الشركة واصول الشركه كلها الى الطرفين الول والثاني بالتسوية فيما بينهما
 - 28أسماء محمد صابر محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  39409وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-25برقم ايداع  5126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 29عبدا سعد أحمد سالم حبيب شريك موصى المقيد برقم قيد  39409وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-25برقم ايداع  5126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 30سلمى سعد أحمد سالم حبيب شريك موصى المقيد برقم قيد  39409وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-25برقم ايداع  5126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 31محمد أحمد محمد حسين شريك موصى المقيد برقم قيد  39409وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-25برقم ايداع  5126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 32عباده محمد حنفى حسن داود مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  39409وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-25برقم ايداع  5126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :شريك متداخل له حق الداره
والتوقيع وتحمل المسئوليه أمام الجهات الرسميه وله الحق في التعامل بإسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات
وشهادات الضمان والقتراض من البنوك والمصارف وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج
عن رأس المال من البنك وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها والتوقيع على عقود البيع لصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بإسم الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن
بإسم الشركه ولمصلحتها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما
ذكل وله كافة السلطات بشرط أن تكون التصرفات بإسم الشركه وعنوانها ولتحقيق أغراض الشركه وله الحق في
التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والتوقيع على استمارت دخول وخروج العمال بالتأمينات الجتماعيه
 - 33السيد عبد الفتاح ابراهيم محمد الطنطاوى مدير فرع المقيد برقم قيد  79976وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-23برقم ايداع  9188تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 34محمود مجاهد محمد فهيم مجاهد شريك متضامن المقيد برقم قيد  64419وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-16برقم ايداع  1951تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 35اسلم محمد توفيق غنيم علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  64419وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-16برقم ايداع  1951تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 36احمد خليفه سيد خليفه شريك متضامن المقيد برقم قيد  64419وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-16
برقم ايداع  1951تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تعديل الدارة والتوقيع لتصبح للطرف من الول
فقط الى كل من الطرف الول والثالث منفردين او مجتمعين وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الرهن
والقتراض وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ويكون
لباقى الشركاء الحق فى الطلع على دفاتر الشركة وحساباتها وميزانياتها فى اى وقت يشاء ول يكون له الحق فى
ادارة الشركة او التوقيع عنها
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 - 37محمد حسن مصطفى عبدالقادر شريك متضامن المقيد برقم قيد  64419وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-16برقم ايداع  1951تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 38جمال عبد الحميد عبد الحفيظ عبده شريك متخارج المقيد برقم قيد  76742وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-26برقم ايداع  14877تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :واستلمه كافة حقوقه
 - 39هاله سعيد إبراهيم فرج عبدالمعطي شريك متضامن المقيد برقم قيد  79687وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  8344تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :تعديل الدارة والتوقيع لتصبح
للسيده هاله سعيد ابراهيم فرج عبدالمعطى وتمثيل الشركة امام جميع المصالح الحكوميه وغير الحكومية وكذا
الستدانه ورهن مقومات الشركة الماديه والمعنوية وذلك لتحقيق غرض الشركة وله حق توكيل الغير فى بعض او
كل اختصاصتها وتعيين العماله اللزمه التى تخدم الشركة
 - 40أحمد محمد محمدي إسماعيل متولي شريك متخارج المقيد برقم قيد  79687وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  8344تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
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تجديد افراد
 - 1اسماء محمد احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  9596 :قيدت فى  2009-02-12برقم ايداع
 721وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-11
 - 2احمد جلل عبدالرحمن عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10544 :قيدت فى 2009-04-23
برقم ايداع  1891وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-22
 - 3عارف غلب على ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  19286 :قيدت فى  2011-03-13برقم ايداع
 1035وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
 - 4محمد مسعود على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20782 :قيدت فى  2011-06-23برقم ايداع
 2962وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 5احمد سلمه زكي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21739 :قيدت فى  2011-09-06برقم ايداع
 4251وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-05
 - 6احمد سلمه زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21739 :قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع
 4441وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-18
 - 7هانى كامل عطية محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  22369 :قيدت فى  2011-10-23برقم ايداع
 5118وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-23
 - 8عواد شعبان عواد الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  25716 :قيدت فى  2012-07-18برقم ايداع
 3520وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-17
 - 9اشرف حلمى على عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  28051 :قيدت فى  2013-01-09برقم
ايداع  143وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-08
 - 10نجلء فتحى مصطفى عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  37489 :قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع
 1743وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-08
 - 11رضا محمد سعداوى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  39915 :قيدت فى  2015-08-13برقم
ايداع  6080وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-12
 - 12ايمن عبدالفتاح محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  40174 :قيدت فى  2015-08-31برقم ايداع
 6521وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-30
 - 13شريف عبدا عبدالحليم محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  40198 :قيدت فى 2015-09-01
برقم ايداع  6563وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-31
 - 14احمد عبدالحميد محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  43521 :قيدت فى  2016-04-06برقم
ايداع  3085وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-05
 - 15السيد محمد عبدالفتاح عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  48118 :قيدت فى  2017-02-21برقم
ايداع  1647وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 16مسعود ابوالسعود حسين بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  49732 :قيدت فى  2017-06-08برقم
ايداع  5085وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 17وليد احمد خلف عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  14025 :قيدت فى  2010-01-21برقم ايداع
 328وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-20
 - 18ايمن عصام محمد محمود معروف تاجر فرد سبق قيده برقم  25120 :قيدت فى 2012-05-27
برقم ايداع  2653وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 19السيد عبدالفتاح يونس فرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  25324 :قيدت فى  2012-06-11برقم
ايداع  2947وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 20احمد هشام السيد حسن ابو العينين تاجر فرد سبق قيده برقم  30582 :قيدت فى  2013-07-29برقم
ايداع  4197وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-29
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 - 21محمود عبدالرازق محمد محمود الدبيس تاجر فرد سبق قيده برقم  38132 :قيدت فى
 2015-04-08برقم ايداع  2810وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-04-07
 - 22ابراهيم عبدالحميد محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  40640 :قيدت فى  2015-10-05برقم
ايداع  7349وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-04
 - 23هدى محمد الهادى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  46696 :قيدت فى  2016-11-22برقم
ايداع  9632وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 24مكتب مصطفى لخدمات النقل تاجر فرد سبق قيده برقم  46781 :قيدت فى  2016-11-28برقم
ايداع  9808وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 25اسامه جابرمحمود الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48602 :قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع
 2613وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 26احمد عبدالمقصود عبدالرازق عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  48761 :قيدت فى 2017-03-28
برقم ايداع  2945وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 27سلمه رجب محمد عبدالرسول تاجر فرد سبق قيده برقم  49609 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  4816وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 28وليد احمد محمود الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  49876 :قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع
 5371وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 29احمد يحى محمد ناجيه تاجر فرد سبق قيده برقم  221 :قيدت فى  2007-04-22برقم ايداع 228
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 30أشرف حسن عبدالغني عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  989 :قيدت فى  2007-06-13برقم
ايداع  1047وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 31سعد احمد حسن سعودى تاجر فرد سبق قيده برقم  2161 :قيدت فى  2007-09-04برقم ايداع
 2303وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-03
 - 32جلل عبدالسلم ابراهيم حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  2909 :قيدت فى  2007-11-10برقم ايداع
 3122وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-09
 - 33صادق صبحى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9040 :قيدت فى  2008-12-31برقم ايداع
 6259وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-30
 - 34محمد سعيد سيد الخصوصى تاجر فرد سبق قيده برقم  10866 :قيدت فى  2009-05-20برقم ايداع
 2296وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-19
 - 35زمن احمد حسن محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  14913 :قيدت فى  2010-03-28برقم ايداع
 1432وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-27
 - 36عمر ابراهيم احمد محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  15989 :قيدت فى  2010-06-09برقم
ايداع  3193وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-08
 - 37منى عماد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  20027 :قيدت فى  2011-05-09برقم ايداع
 1977وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
 - 38محمد محمود ابراهيم السبعاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  20595 :قيدت فى  2011-06-15برقم
ايداع  2712وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-14
 - 39سعيد السيد مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20843 :قيدت فى  2011-06-27برقم ايداع
 3036وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 40صبحى حسنى احمد عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  21952 :قيدت فى  2011-09-20برقم
ايداع  4527وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 41على حسن عبدالعزيز الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  22738 :قيدت فى  2011-11-24برقم
ايداع  5622وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-23
 - 42احمد زينهم ابراهيم ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23662 :قيدت فى  2012-02-07برقم
ايداع  639وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
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 - 43ابراهيم متولى ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  24136 :قيدت فى  2012-03-12برقم
ايداع  1280وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 44احمد سلمه عبدالعليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  24813 :قيدت فى  2012-05-03برقم
ايداع  2229وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 45داليا محمد السيد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  25552 :قيدت فى  2012-07-03برقم
ايداع  3269وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 46نجلء محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28089 :قيدت فى  2013-01-10برقم ايداع
 200وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-09
 - 47هبه حامد جاد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  32706 :قيدت فى  2014-02-13برقم ايداع
 859وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-12
 - 48السيد حامد طاهر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34216 :قيدت فى  2014-06-23برقم ايداع
 3587وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-22
 - 49تعديل السم التجارى الى قدح للرحلت ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  38226 :قيدت فى
 2015-04-15برقم ايداع  2994وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-04-14
 - 50مصطفى محمد فهمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38746 :قيدت فى  2015-05-13برقم ايداع
 3961وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 51محمد سالم محمد احمد الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  40721 :قيدت فى  2015-10-12برقم
ايداع  7484وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-11
 - 52على محمد السيد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  43133 :قيدت فى  2016-03-16برقم ايداع
 2330وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-15
 - 53عمر عبدالعزيز عبدالرؤف الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم  46204 :قيدت فى 2016-10-19
برقم ايداع  8576وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 54فاطمه السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46507 :قيدت فى  2016-11-09برقم ايداع
 9242وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-08
 - 55بدر عبدالرحمن ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  46689 :قيدت فى  2016-11-22برقم
ايداع  9619وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 56محمد رشاد محمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  47006 :قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
 10288وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 57محمد اشرف سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49446 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 4419وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 58احمد السيد يسن تكفه تاجر فرد سبق قيده برقم  49595 :قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع
 4781وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 59نرمين اشرف محمد موسى البرقطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  49802 :قيدت فى 2017-06-13
برقم ايداع  5205وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 60اشرف السيد احمد حسن هنطش تاجر فرد سبق قيده برقم  723 :قيدت فى  2007-05-27برقم ايداع
 770وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 61محمد احمد طه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  2387 :قيدت فى  2007-09-24برقم ايداع
 2548وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-23
 - 62محمد توفيق صالح العوام تاجر فرد سبق قيده برقم  7124 :قيدت فى  2008-08-03برقم ايداع
 3931وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-02
 - 63محمد فاروق فؤاد النبوى الهايج تاجر فرد سبق قيده برقم  9704 :قيدت فى  2009-02-19برقم
ايداع  847وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-18
 - 64اشرف شكرى عيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  10921 :قيدت فى  2009-05-24برقم
ايداع  23601وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-23
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 - 65فاطمه عبدالشافى عبدالحميد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  11560 :قيدت فى  2009-07-14برقم
ايداع  3147وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-13
 - 66محمود محمدى محمد الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  13387 :قيدت فى  2009-12-06برقم
ايداع  5554وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-05
 - 67سعيد السيد مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  22288 :قيدت فى  2011-10-17برقم ايداع
 5011وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 68هلل احمد هلل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23712 :قيدت فى  2012-02-12برقم ايداع
 699وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 69عمرو رمضان موسى فتوح قدوس تاجر فرد سبق قيده برقم  24036 :قيدت فى 2012-03-05
برقم ايداع  1137وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 70احمد سالم سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25142 :قيدت فى  2012-05-28برقم ايداع
 2680وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 71حسام رمضان عفيفى السيد العسال تاجر فرد سبق قيده برقم  25545 :قيدت فى 2012-07-02
برقم ايداع  3260وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 72حامد عبدالحميد حسن رجب شوالى تاجر فرد سبق قيده برقم  35706 :قيدت فى 2014-11-10
برقم ايداع  6254وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-09
 - 73صلح حسن محمد النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  36916 :قيدت فى  2015-02-03برقم ايداع
 760وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-02
 - 74هانى احمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  39498 :قيدت فى  2015-07-07برقم ايداع
 5320وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-06
 - 75احمد السيد احمد السيد ابو باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  40370 :قيدت فى  2015-09-13برقم
ايداع  6870وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-12
 - 76محمد محمود محمد محمد عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  40914 :قيدت فى  2015-10-25برقم
ايداع  7796وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-24
 - 77احمد محمد صبرى عطيه على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  42468 :قيدت فى 2016-02-07
برقم ايداع  974وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
 - 78محمود رشدى حسنى النقيش تاجر فرد سبق قيده برقم  45232 :قيدت فى  2016-08-11برقم ايداع
 6657وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-10
 - 79حنان فريد محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  45926 :قيدت فى  2016-10-03برقم ايداع
 7996وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
 - 80صيدليه عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46650 :قيدت فى  2016-11-20برقم ايداع
 9555وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 81ايمان عبدالجواد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  47746 :قيدت فى  2017-01-30برقم
ايداع  892وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 82مها محمد علي محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  49302 :قيدت فى  2017-05-07برقم
ايداع  4112وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 83عزه سيد على عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  49813 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 5226وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 84حسن هلل قاسم هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  1975 :قيدت فى  2007-08-23برقم ايداع
 2104وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-22
 - 85محمد عبدالعزيز كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18321 :قيدت فى  2010-12-15برقم ايداع
 6260وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-14
 - 86رشاد هاشم محمد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  22240 :قيدت فى  2011-10-13برقم ايداع
 4946وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
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 - 87وليد شوقى عبدة محمد احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  22574 :قيدت فى 2011-11-13
برقم ايداع  5401وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-12
 - 88داليا محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23432 :قيدت فى  2012-01-19برقم ايداع
 331وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 89ايمن كمال عبدالصمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25416 :قيدت فى  2012-06-20برقم ايداع
 3066وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 90سعاد محمد السيد سالم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  28741 :قيدت فى  2013-02-21برقم
ايداع  1148وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-20
 - 91اسامة زيدان عبدالرحمن السيد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  30067 :قيدت فى 2013-05-30
برقم ايداع  3308وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-29
 - 92طارق حسين السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  35942 :قيدت فى  2015-03-08برقم ايداع
 1694وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-07
 - 93طارق حسين السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  35942 :قيدت فى  2014-11-26برقم ايداع
 6689وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-25
 - 94هند عبدالمعطى ابراهيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  36017 :قيدت فى  2014-12-01برقم
ايداع  6818وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 95مروه محمد الرفاعي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  36070 :قيدت فى  2014-12-03برقم ايداع
 6914وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-02
 - 96نجوى حظ محمد عبدالواسع تاجر فرد سبق قيده برقم  36930 :قيدت فى  2015-02-04برقم ايداع
 783وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-03
 - 97محمود رجب عبدالفتاح سالم سمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  37400 :قيدت فى 2017-05-28
برقم ايداع  4751وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 98ابراهيم اسماعيل على محمد ابوالغيط تاجر فرد سبق قيده برقم  38055 :قيدت فى 2015-04-06
برقم ايداع  2696وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-05
 - 99نعيمه صادق ابو القاسم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  44581 :قيدت فى  2016-06-20برقم
ايداع  5295وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-19
 - 100محمد عزت دسوقى محمود الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  49728 :قيدت فى 2017-06-07
برقم ايداع  5072وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 101خشاله للعطارة تاجر فرد سبق قيده برقم  49858 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع 5333
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 102محمد عوض احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11686 :قيدت فى  2009-07-26برقم ايداع
 3304وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-25
 - 103وفاء احمد محمد حسن ابوهيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  15165 :قيدت فى  2010-04-13برقم
ايداع  1768وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-12
 - 104محمد عطية ابو العل خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  19401 :قيدت فى  2011-03-22برقم
ايداع  1186وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-21
 - 105احمد محمد على حسن حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  23603 :قيدت فى  2012-02-01برقم
ايداع  565وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 106بيومى على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  24512 :قيدت فى  2012-04-10برقم ايداع
 1810وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 107مصطفى رشاد زهار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32383 :قيدت فى  2014-01-20برقم ايداع
 322وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-19
 - 108محمد عبدالعال محمد منسى تاجر فرد سبق قيده برقم  41317 :قيدت فى  2015-11-22برقم
ايداع  8570وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-21
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 - 109محمد ابراهيم محمد ابراهيم خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  48494 :قيدت فى 2017-03-14
برقم ايداع  2411وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 110صبرى جلل مصطفى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49218 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  3920وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 111احمد يوسف محمد يوسف عقل تاجر فرد سبق قيده برقم  49292 :قيدت فى  2017-05-07برقم
ايداع  4087وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 112زمزم طه محمود زاهى تاجر فرد سبق قيده برقم  49850 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 5314وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 113محمد محمد السيد ابو غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  908 :قيدت فى  2007-06-10برقم ايداع
 962وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 114صيدليه د فادى مجدى انيس نصحى عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  6502 :قيدت فى
 2008-06-24برقم ايداع  3227وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-06-23
 - 115ماجده عبدا محمد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8222 :قيدت فى  2008-10-23برقم
ايداع  5222وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-22
 - 116زكريا حسن سيد يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  8699 :قيدت فى  2008-11-26برقم ايداع
 5832وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-25
 - 117جيهان كمال فؤاد منهى الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  20026 :قيدت فى 2011-05-09
برقم ايداع  1976وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
 - 118وليد زكريا للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  23310 :قيدت فى  2012-01-12برقم
ايداع  164وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 119ابتسام محمد حافظ الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  24126 :قيدت فى  2012-03-12برقم ايداع
 1267وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 120حسين ابراهيم حسين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  25014 :قيدت فى  2012-05-17برقم ايداع
 2502وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 121ابتسام يسرى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36730 :قيدت فى  2015-01-21برقم ايداع
 447وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-20
 - 122عباس كاظم صاحب مجى تاجر فرد سبق قيده برقم  37456 :قيدت فى  2015-03-08برقم ايداع
 1683وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-07
 - 123الفت جميل حسن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37829 :قيدت فى  2015-03-24برقم
ايداع  2312وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-23
 - 124طارق محمد ابراهيم على حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  39242 :قيدت فى 2015-06-14
برقم ايداع  4840وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-13
 - 125منى تاوضروس بدروس تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  39851 :قيدت فى 2015-08-10
برقم ايداع  5964وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-09
 - 126احمد محمد صبري حسن علي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  41427 :قيدت فى 2015-11-29
برقم ايداع  8781وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-28
 - 127شريف محمد مصطفي محمود السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم  48429 :قيدت فى
 2017-03-09برقم ايداع  2286وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-08
 - 128هيثم عصام زكى خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  49059 :قيدت فى  2017-04-19برقم ايداع
 3589وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 129عبدا محمد فتحى محمد متولى الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  49572 :قيدت فى
 2017-05-25برقم ايداع  4719وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-24
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 - 130احمد عبدالتواب محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49617 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  4828وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 131سعدية صلح بيومي الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  49782 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  5170وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 132محمد محمود محمد على زرد تاجر فرد سبق قيده برقم  49801 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  5204وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 133ايهاب سيد سيد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  1121 :قيدت فى  2007-06-21برقم ايداع
 1191وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 134هانى عبدا عبدالمولى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  8601 :قيدت فى  2008-11-18برقم
ايداع  5703وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-17
 - 135مشيره على سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  25008 :قيدت فى  2012-05-17برقم ايداع
 2493وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 136السيد عبده السيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  25211 :قيدت فى  2012-05-31برقم ايداع
 2775وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 137على نبيل على داود تاجر فرد سبق قيده برقم  26311 :قيدت فى  2012-09-06برقم ايداع
 4369وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-05
 - 138سعيد سليم ساويرس ماجد تاجر فرد سبق قيده برقم  31166 :قيدت فى  2013-10-03برقم ايداع
 5183وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-02
 - 139رفاعى سالم محمود رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  39514 :قيدت فى  2015-07-07برقم
ايداع  5342وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-06
 - 140احمد عبدالعال محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  39870 :قيدت فى  2015-08-11برقم ايداع
 6004وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-10
 - 141احمد طارق احمد السيد سكر تاجر فرد سبق قيده برقم  43897 :قيدت فى  2016-05-04برقم
ايداع  3868وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-03
 - 142بدوى عبدالعزيز محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  43985 :قيدت فى  2016-05-10برقم
ايداع  4065وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-09
 - 143لطفى موسى مغاورى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44503 :قيدت فى  2016-06-13برقم
ايداع  5116وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 144عامر احمد عوده نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  46207 :قيدت فى  2016-10-19برقم ايداع
 8583وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 145مها عيسى السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  46691 :قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع
 9625وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 146محمد احمد حسام الدين حلمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49546 :قيدت فى 2017-05-24
برقم ايداع  4654وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 147احمد محمد امين مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  49740 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 5102وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 148ندا صبحى عبد الفتاح السيد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  11031 :قيدت فى 2009-06-01
برقم ايداع  2505وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-31
 - 149زكريا ياسين محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  15107 :قيدت فى  2010-04-11برقم ايداع
 1689وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-10
 - 150اشرف لطفى عبدالرازق عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  20444 :قيدت فى  2011-06-07برقم
ايداع  2511وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 151ظريفة عبدالرسول ابو النور تاجر فرد سبق قيده برقم  21105 :قيدت فى  2011-07-12برقم
ايداع  3379وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
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 - 152محمد احمد ابراهيم امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  24964 :قيدت فى  2012-05-14برقم ايداع
 2437وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 153الء عزت ابراهيم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  25087 :قيدت فى  2012-05-22برقم ايداع
 2607وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 154سعيد عايد عزيز سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30528 :قيدت فى  2013-07-22برقم ايداع
 4098وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-21
 - 155كمال سليمان محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  39217 :قيدت فى  2015-06-14برقم
ايداع  4797وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-13
 - 156صالح امين محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  39330 :قيدت فى  2015-06-18برقم ايداع
 4984وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-17
 - 157نيفين ممدوح عوض ا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  43357 :قيدت فى  2016-03-28برقم
ايداع  2756وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 158محمود سعيد جوده محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  43944 :قيدت فى  2016-05-09برقم
ايداع  3976وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
 - 159حسين سلمه سالم البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  47262 :قيدت فى  2017-03-26برقم ايداع
 2885وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 160حسين سلمه سالم البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  47262 :قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع
 10802وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 161عبده الشاذلي عبدالعظيم الشاذلي تاجر فرد سبق قيده برقم  49536 :قيدت فى  2017-05-23برقم
ايداع  4626وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 162ايمن فهيم ناشد حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3295 :قيدت فى  2007-12-02برقم ايداع
 3535وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-01
 - 163رضا عبدالخالق اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  10650 :قيدت فى  2009-05-03برقم
ايداع  2027وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-02
 - 164فاطمه عبدالفضيل بدر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12860 :قيدت فى  2009-10-27برقم
ايداع  4851وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-26
 - 165محب عبدالبديع احمد محمد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  23250 :قيدت فى 2012-01-05
برقم ايداع  83وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 166ايمن ميخائيل جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  23670 :قيدت فى  2012-02-07برقم
ايداع  650وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 167وفاء يوسف بحيرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24588 :قيدت فى  2012-04-15برقم ايداع
 1909وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 168ابراهيم عبدالفتاح فهمى مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  25105 :قيدت فى  2012-05-23برقم
ايداع  2632وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 169عبدالمنعم سعيد نجدى احمد نويشى تاجر فرد سبق قيده برقم  25304 :قيدت فى 2012-06-11
برقم ايداع  2923وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 170عبدالمحسن مهدى محمد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  25415 :قيدت فى  2012-06-20برقم
ايداع  3065وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 171ابتسام عبدالحفيظ احمد محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  42550 :قيدت فى 2016-02-11
برقم ايداع  1166وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-10
 - 172صابر عبدالتواب عبدا عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  46571 :قيدت فى  2016-11-14برقم
ايداع  9384وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 173احمد ابراهيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  47242 :قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع
 10767وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
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 - 174فارس طارق ابوالمعاطى عبدا بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  48639 :قيدت فى
 2017-03-20برقم ايداع  2677وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-19
 - 175سعاد صلح متولى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  972 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 1030وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 176مصطفى محمود محمد عبدالحليم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  5144 :قيدت فى 2008-04-06
برقم ايداع  1672وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-05
 - 177محمد خالد محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  22243 :قيدت فى  2011-10-13برقم
ايداع  4949وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
 - 178محمد ابراهيم مغاورى خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  23210 :قيدت فى  2012-01-02برقم
ايداع  33وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-01
 - 179صيدلية د /محمود عز الدين عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23698 :قيدت فى
 2012-02-08برقم ايداع  683وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-07
 - 180احمد الدبركى اسماعيل الدبركى تاجر فرد سبق قيده برقم  24025 :قيدت فى  2012-03-04برقم
ايداع  1122وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 181سميه محروس عبدالفتاح ابراهيم الشايب تاجر فرد سبق قيده برقم  25110 :قيدت فى
 2012-05-27برقم ايداع  2641وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-26
 - 182محمد عبدالكريم محمود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  25355 :قيدت فى  2012-06-13برقم
ايداع  2990وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 183الشيماء محمد توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29573 :قيدت فى  2013-04-21برقم
ايداع  2505وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-20
 - 184اسامه عامر عبدالحميد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  39348 :قيدت فى  2015-06-21برقم
ايداع  5011وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-20
 - 185حسام عفيفى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  39618 :قيدت فى  2015-07-16برقم ايداع
 5512وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-15
 - 186عبدالعال بسيس يسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  45289 :قيدت فى  2016-08-15برقم
ايداع  6773وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-14
 - 187مصوغات جاد ابراهيم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  46403 :قيدت فى  2016-11-01برقم
ايداع  8991وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-31
 - 188فهمى عبدالفتاح فهمى على تاجر فرد سبق قيده برقم  47010 :قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
 10293وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 189محمد داود ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  48091 :قيدت فى  2017-02-19برقم ايداع
 1577وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 190محمد صلح مصلحى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49699 :قيدت فى  2017-06-05برقم
ايداع  5004وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 191محمد طه لكماليات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  49795 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  5188وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 192نعمة عبدالعظيم طة عبدالرحمن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  18361 :قيدت فى
 2010-12-19برقم ايداع  6308وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-12-18
 - 193مجدى طه علم راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  18800 :قيدت فى  2011-01-19برقم ايداع
 363وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-18
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 - 194محمد احمد البدوى علوان معتمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23233 :قيدت فى  2012-01-03برقم
ايداع  63وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
 - 195وليد فؤاد عفيفى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  23803 :قيدت فى  2012-02-16برقم ايداع
 813وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 196حنان رمضان محمد الجنك تاجر فرد سبق قيده برقم  36469 :قيدت فى  2014-12-31برقم
ايداع  7605وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-30
 - 197هانى نبيل عبدالغنى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  42749 :قيدت فى  2016-02-22برقم
ايداع  1538وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-21
 - 198عبدالرحمن جاد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  46894 :قيدت فى  2016-12-05برقم ايداع
 10047وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 199هانى حسن على رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  47596 :قيدت فى  2017-01-18برقم ايداع
 618وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 200وليد عبدالحميد عوض حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  49860 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  5337وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 201ياسمين خيرى فتحى عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  50119 :قيدت فى 2017-07-17
برقم ايداع  5935وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 202هانى فرج غريب عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  8796 :قيدت فى  2008-12-03برقم
ايداع  5950وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-02
 - 203عبدالمقصود محمود احمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  9049 :قيدت فى 2009-01-01
برقم ايداع  10وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-31
 - 204خالد عبدالعال محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  11977 :قيدت فى  2009-08-13برقم ايداع
 3660وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-12
 - 205الهام عبدالمنعم السيد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  19033 :قيدت فى  2011-02-17برقم
ايداع  664وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-16
 - 206ايمان حسينى اسماعيل ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  19843 :قيدت فى  2011-04-21برقم
ايداع  1740وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-20
 - 207محمود زكريا فتح ل نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  21468 :قيدت فى  2011-08-04برقم
ايداع  3860وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-03
 - 208هنية حميد عيد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  21848 :قيدت فى  2011-09-13برقم ايداع
 4396وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-12
 - 209سلمه صالح سيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  24807 :قيدت فى  2012-05-02برقم ايداع
 2221وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 210مؤسسة البطاوى لتجارة حدايد التسليح والسمنت تاجر فرد سبق قيده برقم  25222 :قيدت فى
 2012-06-03برقم ايداع  2794وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-02
 - 211محمد احمد منصور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  25463 :قيدت فى  2012-06-26برقم ايداع
 3142وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
 - 212الهادى جلل عبدالغنى السيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  28740 :قيدت فى 2013-02-20
برقم ايداع  1147وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-19
 - 213طارق مامون اسماعيل حمد فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  33765 :قيدت فى 2014-05-14
برقم ايداع  2819وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-13
 - 214زغلول فتحى عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33826 :قيدت فى  2014-05-20برقم
ايداع  2922وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-19
 - 215محمد صابر رمضان عواد قطط تاجر فرد سبق قيده برقم  43477 :قيدت فى  2016-04-04برقم
ايداع  2987وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-03
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 - 216محمود ابوبكر صالح السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  44248 :قيدت فى  2016-05-24برقم ايداع
 4598وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 217حسين عزالدين صادق بركه تاجر فرد سبق قيده برقم  46677 :قيدت فى  2016-11-21برقم
ايداع  9606وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 218محمد احمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48689 :قيدت فى  2017-03-22برقم ايداع
 2778وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 219احمد هاشم رجب الجابرى تاجر فرد سبق قيده برقم  1104 :قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع
 1171وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 220احمد جمال عبدالمنعم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  13096 :قيدت فى  2009-11-11برقم
ايداع  5175وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-10
 - 221محمد جمال محمدى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  17255 :قيدت فى  2010-09-06برقم
ايداع  4852وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-05
 - 222عماد ذكى لطفى محمد ابو الفضل تاجر فرد سبق قيده برقم  17379 :قيدت فى 2010-09-30
برقم ايداع  5018وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-29
 - 223حمادة محمد عبدالمعطى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  19845 :قيدت فى 2011-04-21
برقم ايداع  1742وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-20
 - 224محمد ابراهيم مهدى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  24638 :قيدت فى  2012-04-19برقم
ايداع  1987وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 225احمد رشاد احمد ابراهيم زهرة تاجر فرد سبق قيده برقم  25080 :قيدت فى  2012-05-22برقم
ايداع  2598وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 226ايمن احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25207 :قيدت فى  2012-05-31برقم ايداع
 2768وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 227طارق محمد سليمان سيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  25952 :قيدت فى  2012-08-08برقم
ايداع  3852وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-07
 - 228هشام سيد عبدالواحد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  29316 :قيدت فى  2013-04-03برقم
ايداع  2078وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-02
 - 229على محمد السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  30240 :قيدت فى  2013-06-18برقم ايداع
 3603وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-17
 - 230احمد عبدالحميد محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  32267 :قيدت فى  2014-01-08برقم
ايداع  113وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-07
 - 231محمد احمد منصور خضر متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  42993 :قيدت فى 2016-03-08
برقم ايداع  2040وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-07
 - 232بسام ثروت شوقى عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46582 :قيدت فى 2016-11-14
برقم ايداع  9410وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 233فتحي محمد ابراهيم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  49327 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع
 4168وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 234احمد سالمان سالم عفيفي سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49921 :قيدت فى  2017-07-03برقم
ايداع  5479وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 235محمد حامد فهمى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  50096 :قيدت فى  2017-07-16برقم
ايداع  5886وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 236محمد عبد العزيز عمر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  489 :قيدت فى  2007-05-09برقم ايداع
 511وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 237رزق خلف رفله حنا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  1142 :قيدت فى  2007-06-24برقم ايداع
 1213وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
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 - 238احمد على عطاا على تاجر فرد سبق قيده برقم  12011 :قيدت فى  2009-08-16برقم ايداع
 3705وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-15
 - 239حاتم مرسى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  15336 :قيدت فى  2010-04-26برقم ايداع
 2000وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-25
 - 240احمد عبدالرحمن طة السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17879 :قيدت فى  2010-11-04برقم ايداع
 5682وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-03
 - 241نادية رفعت رزق سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  18158 :قيدت فى  2010-12-01برقم ايداع
 6049وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 242رمضان سيد احمد حرحش تاجر فرد سبق قيده برقم  20488 :قيدت فى  2011-06-08برقم ايداع
 2566وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-08
 - 243وجدى محمود سالم حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  24376 :قيدت فى  2012-03-29برقم ايداع
 1613وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-28
 - 244شعبان فرحات عواد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  24772 :قيدت فى  2012-04-29برقم
ايداع  2167وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 245محمد عبدالظاهر فرج عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  25177 :قيدت فى  2012-05-29برقم
ايداع  2725وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 246شوزان محمد حامد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28043 :قيدت فى  2013-01-09برقم
ايداع  133وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-08
 - 247كريمه محمد مصطفى الزيبق تاجر فرد سبق قيده برقم  37942 :قيدت فى  2015-03-30برقم
ايداع  2503وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-29
 - 248نرجس هنداوى عبدالعال عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  39647 :قيدت فى 2017-03-23
برقم ايداع  2820وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 249نرجس هنداوى عبدالعال عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  39647 :قيدت فى 2015-07-22
برقم ايداع  5555وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-21
 - 250احمد مصطفى احمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  41891 :قيدت فى  2015-12-29برقم ايداع
 9615وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-28
 - 251طارق محمد السيد مصطفى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  42326 :قيدت فى 2016-01-27
برقم ايداع  693وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-26
 - 252احمد ابوزيد محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  43500 :قيدت فى  2016-04-05برقم ايداع
 3052وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
 - 253محمد رضا عبدالصادق عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  46926 :قيدت فى 2016-12-07
برقم ايداع  10110وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 254ريهام فكري عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  49320 :قيدت فى  2017-05-08برقم
ايداع  4150وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 255احمد محمد مسعد عبدالحليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49847 :قيدت فى 2017-06-18
برقم ايداع  5310وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 256عزه عبد المنعم حسن دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  3924 :قيدت فى  2008-01-21برقم
ايداع  300وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-20
 - 257عبدالشافى صلح عبدالرحمن حبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم  12983 :قيدت فى 2009-11-03
برقم ايداع  5018وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-02
 - 258اشرف السيد عبدالرحمن خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  14381 :قيدت فى  2010-02-17برقم
ايداع  806وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-16
 - 259محمد ماهر احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19709 :قيدت فى  2011-04-14برقم ايداع
 1579وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-04-13
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 - 260حمادة عزت حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  22253 :قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع
 4962وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 261وجدى احمد شحاتة عامر طة تاجر فرد سبق قيده برقم  24653 :قيدت فى  2012-04-23برقم
ايداع  2005وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 262محمد رشاد محمد نبيه حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  24666 :قيدت فى  2012-04-23برقم
ايداع  2020وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 263تعديل السم التجارى الى محمد طلعت محمد حسين محمد جادو تاجر فرد سبق قيده برقم 25369 :
قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع  3006وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-13
 - 264مصطفى عبدالرؤف اسماعيل عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  25644 :قيدت فى
 2012-07-11برقم ايداع  3406وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-10
 - 265احمد حسين محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  27685 :قيدت فى  2012-12-10برقم ايداع
 6364وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-09
 - 266عفاف سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  39233 :قيدت فى  2015-06-14برقم ايداع
 4827وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-13
 - 267سليمان احمد سليمان موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  39554 :قيدت فى  2015-07-09برقم
ايداع  5399وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-08
 - 268سمير ممدوح زكريا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  43924 :قيدت فى  2016-05-05برقم
ايداع  3927وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 269مصطفى ممدوح مصطفى محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  44271 :قيدت فى
 2016-05-25برقم ايداع  4644وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-24
 - 270منى عاطف نصيف حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  44761 :قيدت فى  2016-07-11برقم ايداع
 5689وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-10
 - 271مجدي عبدالودود منصور الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  45062 :قيدت فى  2016-08-01برقم
ايداع  6294وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-31
 - 272فؤاد رشدى فؤاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45746 :قيدت فى  2016-09-19برقم ايداع
 7628وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-18
 - 273خالد رمضان حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46599 :قيدت فى  2016-11-15برقم ايداع
 9449وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 274ياسمين اشرف محمد محمد حسانين بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  46829 :قيدت فى
 2016-11-30برقم ايداع  9916وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-29
 - 275صلح خلف عطيه ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  48394 :قيدت فى  2017-03-08برقم
ايداع  2221وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 276سهام عبدالباسط احمد البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  49722 :قيدت فى  2017-06-07برقم
ايداع  5058وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 277احمد ابراهيم رجب عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  50169 :قيدت فى  2017-07-19برقم
ايداع  6030وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 278حسام الدين سيد عبدالعزيز قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  25156 :قيدت فى  2012-05-28برقم
ايداع  2698وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 279هناء سعيد صالح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  35256 :قيدت فى  2015-06-14برقم ايداع
 4824وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-13
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 - 280هناء سعيد صالح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  35256 :قيدت فى  2014-10-01برقم ايداع
 5465وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-30
 - 281منى عاطف نصيف حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  44761 :قيدت فى  2016-11-29برقم ايداع
 9866وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-28
 - 282هانى عزت سعد شحاته البديوى تاجر فرد سبق قيده برقم  9938 :قيدت فى  2009-03-07برقم
ايداع  1142وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-06
 - 283هانى عزت سعد شحاته البديوى تاجر فرد سبق قيده برقم  9938 :قيدت فى  2014-05-04برقم
ايداع  2560وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-03
 - 284حمدى عبدالرحمن عبدالعزيز سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11034 :قيدت فى 2009-06-01
برقم ايداع  2508وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-31
 - 285محمود توفيق عبدالقادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17079 :قيدت فى  2010-08-31برقم
ايداع  4627وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-08-30
 - 286كريم مجدى سيدهم اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  25271 :قيدت فى  2012-06-06برقم
ايداع  2870وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 287ضياء محمد عيد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  25550 :قيدت فى  2012-07-03برقم
ايداع  3267وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 288هشام السيد عبدالغفار حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  31671 :قيدت فى  2013-11-20برقم
ايداع  6027وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-19
 - 289محمد حسين محمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم  42267 :قيدت فى  2016-01-24برقم ايداع
 602وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 290عصام منصور مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42704 :قيدت فى  2016-02-21برقم
ايداع  1445وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-20
 - 291احمد محمد عبدالحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46284 :قيدت فى  2016-10-25برقم
ايداع  8762وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-24
 - 292مها متولى الشحات متولى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  5271 :قيدت فى  2008-04-12برقم
ايداع  1814وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-11
 - 293عاطف صبرى مخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  15550 :قيدت فى  2010-05-11برقم ايداع
 2589وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 294احمد سمير عبدالعزيز اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  19641 :قيدت فى  2011-04-11برقم
ايداع  1499وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-10
 - 295محمود فتوح السيد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  20577 :قيدت فى  2011-06-14برقم ايداع
 2689وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 296شريف حنفى حلفاوى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  30680 :قيدت فى  2013-08-21برقم
ايداع  4369وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-20
 - 297ايهاب ابراهيم عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32007 :قيدت فى  2013-12-15برقم
ايداع  6566وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-14
 - 298كريم محمود السيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  32691 :قيدت فى  2014-02-12برقم
ايداع  831وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-11
 - 299عمرو هارون عبدالفتاح الدرغام تاجر فرد سبق قيده برقم  40487 :قيدت فى  2015-09-20برقم
ايداع  7069وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-19
 - 300احمد رجب اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41318 :قيدت فى  2015-11-22برقم
ايداع  8572وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-21
 - 301امين عادل امين ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41425 :قيدت فى  2015-11-29برقم
ايداع  8778وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-28
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 - 302ساره طلعت احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  43152 :قيدت فى  2016-03-17برقم
ايداع  2366وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-16
 - 303امال عبدالعزيز محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  48727 :قيدت فى  2017-03-26برقم
ايداع  2877وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 304فراج محمد محمود الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  49159 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
 3791وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 305هاني احمد شحاته ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  49601 :قيدت فى  2017-05-29برقم
ايداع  4799وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 306عماد فتحى عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  15126 :قيدت فى  2010-04-12برقم ايداع
 1720وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-11
 - 307حسام الدين عبدالحفيظ احمد البركاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  21658 :قيدت فى 2011-08-23
برقم ايداع  4130وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 308حسام الدين عبدالحفيظ احمد البركاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  21658 :قيدت فى 2011-08-23
برقم ايداع  4131وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 309اسلم محمد فؤاد محمد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  22864 :قيدت فى  2011-12-06برقم
ايداع  5787وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 310حسين حسن محمد ابو حطب تاجر فرد سبق قيده برقم  24878 :قيدت فى  2012-05-09برقم
ايداع  2322وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 311ياسر مصلحى زكى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  25679 :قيدت فى  2012-07-15برقم
ايداع  3464وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-14
 - 312ام هاشم عبدربة عبدالباسط سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28212 :قيدت فى  2013-01-21برقم
ايداع  382وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-20
 - 313محمد الوردانى محرم فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  34154 :قيدت فى  2014-06-18برقم ايداع
 3471وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-17
 - 314احمد السيد عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34741 :قيدت فى  2014-08-21برقم
ايداع  4524وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-20
 - 315مصطفى أحمد أمين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  37681 :قيدت فى  2015-03-18برقم ايداع
 2084وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-17
 - 316جميلت محمد محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  38691 :قيدت فى  2015-05-11برقم
ايداع  3858وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 317محمد عبدالعظيم محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  40861 :قيدت فى 2015-10-21
برقم ايداع  7711وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-20
 - 318كريمه عيد ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  42638 :قيدت فى  2016-02-16برقم ايداع
 1312وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-15
 - 319ايمن محمد محمود رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  45370 :قيدت فى  2016-08-18برقم ايداع
 6916وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-17
 - 320ماهر عبدالفتاح عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48425 :قيدت فى  2017-03-09برقم
ايداع  2282وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 321احمد محمد سيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  49808 :قيدت فى  2017-06-14برقم
ايداع  5217وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 322عصام الدين محمود سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  799 :قيدت فى  2007-06-03برقم ايداع
 850وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 323على احمد على الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  5996 :قيدت فى  2008-05-27برقم ايداع
 2640وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-26
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 - 324احمد عبدالقادر اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17621 :قيدت فى  2010-10-19برقم
ايداع  5342وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-18
 - 325نبيل سليمان بشاوندى رخارى تاجر فرد سبق قيده برقم  20188 :قيدت فى  2011-05-19برقم
ايداع  2182وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-18
 - 326محمد سعد محمد احمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  20414 :قيدت فى  2011-06-05برقم
ايداع  2469وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 327تعديل السم التجارى الى محمد نعيم سيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  25706 :قيدت فى
 2012-07-19برقم ايداع  3507وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-18
 - 328فاتن فرج عبداللطيف الجعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  35006 :قيدت فى  2014-09-10برقم
ايداع  4990وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-09
 - 329احمد ممدوح عواد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37085 :قيدت فى  2015-02-15برقم
ايداع  1034وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-14
 - 330هدى ربيع عبدالمجيد معروف تاجر فرد سبق قيده برقم  42144 :قيدت فى  2016-01-17برقم
ايداع  373وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-16
 - 331كامل محمد حسنى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  42185 :قيدت فى 2016-01-18
برقم ايداع  460وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-17
 - 332حسان صالح محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  43343 :قيدت فى  2016-03-28برقم ايداع
 2731وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 333ايمن نجيب جرجس عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  45013 :قيدت فى  2016-07-28برقم
ايداع  6179وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-27
 - 334فاطمه عبدالسلم عبدالحليم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  45054 :قيدت فى
 2016-08-01برقم ايداع  6280وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-31
 - 335هدى عبدالبديع على الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  48113 :قيدت فى  2017-02-21برقم
ايداع  1638وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 336فتحي ادور كرلس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  49308 :قيدت فى  2017-05-08برقم ايداع
 4126وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 337احمد محمد عبدالغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49826 :قيدت فى  2017-06-15برقم
ايداع  5252وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-14
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تجديد شركات
 - 1محمد ابو بكر الشافعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43555 :قيدت فى  2016-04-07برقم ايداع
 3152وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2026ص
 - 2احمد سمير احمد عبدا امام وشريكه شركة سبق قيدها برقم  43907 :قيدت فى  2016-05-04برقم
ايداع  3894وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/05/2026
12:00:00ص
 - 3تعديل السم التجارى الى حلمى طنطاوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  864 :قيدت فى
 2007-06-05برقم ايداع  917وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 4محمد محمد زكريا رمضان رجب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  43224 :قيدت فى 2016-03-22
برقم ايداع  2522وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/03/2026
12:00:00ص
 - 5شركة التقوي لتقسيم الراضي والستثمار العقاري (شلبي إسماعيل وشركاه) شركة سبق قيدها برقم :
 23746قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع  739وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 12/02/2027ص
 - 6عبدالرازق عبدالفتاح السيد حسب ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24444 :قيدت فى
 2012-04-04برقم ايداع  1713وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/04/2027ص
 - 7عصام حلمى كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25010 :قيدت فى  2012-05-17برقم ايداع
 2497وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 8خالد عبدالعزيز على حسانين علم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  48519 :قيدت فى 2017-03-15
برقم ايداع  2458وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2027
12:00:00ص
 - 9محمد احمد فتحى درويش حسن وشركائه شركة سبق قيدها برقم  43683 :قيدت فى 2016-04-14
برقم ايداع  3424وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/04/2026
12:00:00ص
 - 10شركه توصيه بسيطه بموجب عقد تكوين ملخصه مسجل برقم  4لسنه  2010شركات بنها ومشهر عنه
شركة سبق قيدها برقم  2544 :قيدت فى  2010-01-13برقم ايداع  179وفى تاريخ  2022-06-19تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2025ص
 - 11ولء ابراهيم فهمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2544 :قيدت فى  2010-01-13برقم ايداع
 179وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2025ص
 - 12ولى الدين ابراهيم فهمى شلبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2544 :قيدت فى  2010-01-13برقم
ايداع  179وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2025
ص
 - 13تعديل السم التجاري إلى  -:عباده محمد حنفي حسن داود وشركاه شركة سبق قيدها برقم 39409 :
قيدت فى  2015-06-25برقم ايداع  5126وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 24/06/2025ص
 - 14المؤمن عبدالفتوح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25379 :قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع
 3017وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 15تامر محمد هانى السيد محمد ابوهميله وشركاه شركة سبق قيدها برقم  34145 :قيدت فى
 2014-06-17برقم ايداع  3456وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/06/2024ص
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 - 16شركه ايهاب جمعه تمر ابوالعل و شركاه شركة سبق قيدها برقم  49774 :قيدت فى 2017-06-11
برقم ايداع  5151وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/06/2027
12:00:00ص
 - 17تعديل السم التجارى للشركه الى /محمد ايهاب محمد عبدالمنعم عبدالعزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 49809 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع  5218وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 18فهيم يوسف جرجس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  22616 :قيدت فى  2011-11-15برقم ايداع
 5459وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/11/2026ص
 - 19محمد احمد محمد ابوشوك وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25386 :قيدت فى  2012-06-18برقم
ايداع  3027وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 20تعديل السم التجارى الى
 /حموده عبدالحميد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  9603 :قيدت فى  2009-02-12برقم ايداع 729
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/02/2024ص
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