جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب ميت غمر 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
 - 1محمد عماد الدين جلل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1984ورقم قيد  16658رئيسى آخر عن بيع و شراء قطع غيار معدات ثقيله ,بجهة محافظة الدقهلية ميت
يعيش بملك احمد عبد المنجى محمد لشين
 - 2مجدى سلمه سليم عبد المقصود الجوهرى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1973ورقم قيد  23513محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الدقهلية الحاجبى بملك
ابراهيم رجب احمد حسن الجوهرى
 - 3مختار رجائى عبد المنعم محمد نصر رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  1975ورقم قيد  23514محل رئيسى عن قاعه افراح فيما عدا النترنت و المؤتمرات بعد
الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الدقهلية دماص طريق خطاب بملك يوسف محمود يوسف عطا
ا
 - 4وائل محمود عبد المقصود عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1976ورقم قيد  23515محل رئيسى عن كافيه ( تقديم مشروبات بارده و ساخنه ) فيما عدا النترنت,
بجهة محافظة الدقهلية دنديط الطريق السريع بملك شركه ام او تى للستثمار و التنميه
 - 5وائل محمود عبد المقصود عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1979ورقم قيد  23515رئيسى آخر عن مكتب مقاولت عامه و تاجير معدات ,بجهة محافظة الدقهلية
دنديط بملك محمود عبد المقصود عبد الرحمن
 - 6يحيى حمدى محمود سيد احمد البهواش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1985ورقم قيد  23516محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الدقهلية شارع المعاهده بملك
جيهان حسنى محمد على عبده
 - 7اشرف محمد متولى محمد الجيزاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1987ورقم قيد  23517محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الدقهلية شارع المعاهده بملك
جيهان حسنى محمد على عبده
 - 8ماجده مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1988ورقم قيد  23518محل رئيسى عن تجاره منظفات ,بجهة محافظة الدقهلية ميت يعيش بملك محمد محمد
سعد الدين محمد
 - 9محمود محمد مصطفى محمد عطا البرى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1992ورقم قيد  23519محل رئيسى عن تجاره احذيه فيما عدا الحذيه و المهمات العسكريه ,بجهة
محافظة الدقهلية دماص بملك فتحيه عبد العليم محمد عطا
 - 10محمد محمد ابو بكر عماره حامد يوسف تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  2000ورقم قيد  11553رئيسى آخر عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الدقهلية شارع حجازى ارض
الجزيره بملك محمد ابوبكر عماره حامد يوسف
 - 11علء متولى محمد متولى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2003
ورقم قيد  18476رئيسى آخر عن خلطه لخلط العلف ,بجهة محافظة الدقهلية ميت ابو خالد بملك احمد
علء متولى محمد متولى
 - 12ابراهيم مصطفى احمد محمود السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1996ورقم قيد  23521محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الدقهلية شارع ابو بكر
الصديق بملك ماجد مسعد ابو الخير على
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 - 13سالم محمود محمد حموده جحا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1997ورقم قيد  23522محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الدقهلية شارع الحريه بملك محمود
محمد حموده جحا
 - 14كريم محمد عبدا عبدالرحمن الخضرجى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  2001ورقم قيد  23523محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية دماص شارع سويقه ابو
جوده بملك طارق لبيب ابوالنجا
 - 15محمود حسن محمود حسن على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2004ورقم قيد  23524محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الدقهلية البر الشرقى شارع
الجمعيه الزراعيه بملك باهى محمد على سيد احمد الصواف
 - 16ايه محمود محمد محمود شحاته تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2006ورقم قيد  23525محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الدقهلية سنفا شارع احمد لطفى
بملك عبدالنبى عبدا السمان
 - 17داليا طارق محمد يونس النبراوى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2007ورقم قيد  23526محل رئيسى عن بقاله مواد تموينيه ,بجهة محافظة الدقهلية الرحمانيه بملك فتحى
خيرى فتحى عنانى حسن
 - 18مؤمن بال محمد حجازى محمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  2019ورقم قيد  23527محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله و اجهزه
الكمبيوتر ,بجهة محافظة الدقهلية الحاكميه بملك محمد حجازى محمد سلمه
 - 19السيد متولى احمد متولى زيدان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2021ورقم قيد  23528محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه ( فيما عدا توريد العماله واجهزه
الكمبيوتر ) ,بجهة محافظة الدقهلية شارع فؤاد حمامه بملك ايمن احمد سالم السيد ربيع
 - 20محمد مجدى الحسينى محمد ابو نوح تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  2027ورقم قيد  23529محل رئيسى عن تصدير المنتجات المصريه ( وفقا للوائح والنظم والقرارات
التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ) اضافات العلف  -مستلزمات المزارع ,بجهة
محافظة الدقهلية ميت محسن بملك مجدى الحسينى محمد ابو نوح
 - 21ريمون رؤوف شفيق غبر تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2030
ورقم قيد  23530محل رئيسى عن تجاره احذيه فيما عدا المهمات و الحذيه العسكريه ,بجهة محافظة الدقهلية
 77شارع احمد ماهر ناصيه شارع الجيش بملك جمالت محمد محمد مسعود
 - 22رمضان الشحات حسنين على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2034ورقم قيد  23531محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه (فيما عدا النشطه السياحيه وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة الدقهلية هل بملك مجدى
الشحات حسنين على
 - 23حسن حسن علي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2035
ورقم قيد  23532محل رئيسى عن تجاره اكسسوار محمول ,بجهة محافظة الدقهلية شارع النبى دانيال بملك
حسن على علي ابراهيم
 - 24رامى رأفت كمال عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2036ورقم قيد  23533محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الدقهلية شارع بورسعيد
بملك رأفت كمال عبدالعزيز عبدالصمد
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 - 25محمد صلح محمد محمد عبد الخير تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  2040ورقم قيد  23534محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 19
والفقره 36من المجموعه  ,6بجهة محافظة الدقهلية كوم النور بملك محمود صلح محمد محمد عبد الخير
 - 26عصام حسن محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2041
ورقم قيد  23535محل رئيسى عن تجاره أخشاب ,بجهة محافظة الدقهلية ميت ابوخالد بملك اسامه حسن
محمود
 - 27محمد حرب عبد المحسن حرب الشحات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  2042ورقم قيد  23536محل رئيسى عن تجاره مصنوعات جلديه ,بجهة محافظة الدقهلية شارع 26
يوليو بملك احمد جمعه احمد عطيه
 - 28متولى اسماعيل متولى سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2043
ورقم قيد  23537محل رئيسى عن تشغيل معادن ,بجهة محافظة الدقهلية ش عثمان بن عفان -ارض الجزيره
بملك عبد المنعم سيد بيومى عوض
 - 29على محمد السيد حسن ابوليله تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2044ورقم قيد  23538محل رئيسى عن كافيه ( تقديم مشروبات بارده وساخنه ) دون النترنت ,بجهة
محافظة الدقهلية سنفا بملك اميره مدحت يوسف مصطفى
 - 30السعيد احمد السعيد على العشماوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2049ورقم قيد  23539محل رئيسى عن تجاره ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الدقهلية كفر المقدام بملك
على احمد السعيد على
 - 31اسلم عبد الحميد محمد خاطر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2091ورقم قيد  20893رئيسى آخر عن ورشه تشكيل معادن ,بجهة محافظة الدقهلية بشل بملك احمد السيد
مصطفى
 - 32الء فتحى احمد عبده الجنيدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2086ورقم قيد  23305رئيسى آخر عن ورشه اخشاب ,بجهة محافظة الدقهلية كوم النور شارع سوق
الخميس بملك اشرف احمد محمد عماره
 - 33محمد صلح فريد شراره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2069
ورقم قيد  23540محل رئيسى عن بازار لتجاره التحف والكتب (فيما عدا طباعه الكتب الدينيه والمصاحف
والنشطه الخاصه بالسياحه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ) والهدايا ,بجهة محافظة الدقهلية شارع مكه
المكرمه بملك صلح فريد شراره
 - 34السيد عبدالرحمن السيد السيد الدبيكى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  2070ورقم قيد  23541محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه (فيما عدا المهمات والملبس العسكريه
) ,بجهة محافظة الدقهلية ارض النت بملك طه عبدالحميد متولى
 - 35مدحت عبدالعزيز السيد ابراهيم حسانين تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  2072ورقم قيد  23542محل رئيسى عن مكتب تسويق الكترونى ( فيما عدا المن والحراسه
والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه لذلك ) ,بجهة محافظة الدقهلية شارع احمد عرابى
عماره كنوز بملك احمد السعيد عبدالقادر صقر
 - 36محمد عطا ربه عبد ا محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2073ورقم قيد  23543محل رئيسى عن صاله افراح( فيما عدا قاعات المؤتمرات)ومطعم وكافيه (دون
النترنت )وسيشن ,بجهة محافظة الدقهلية ميت ابو خالد طريق كفر بدره بملك هبه حموده محمد ابراهيم حموده
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 - 37محمد نبيل عبد العزيز سبع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2075
ورقم قيد  23544محل رئيسى عن ورشه الوميتال ,بجهة محافظة الدقهلية ميت يعيش بملك محمد رضا حمزه
عامر
 - 38ايمن صالح طه صالح فرج تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2081
ورقم قيد  23545محل رئيسى عن توريد زيت مستعمل ,بجهة محافظة الدقهلية سمبو مقام على الطريق امام
صيدليه سالم نبيل بملك عبد ا حمدان سالم محمد
 - 39خالد محمد ابو عرب حسين على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2094ورقم قيد  23546محل رئيسى عن شونه خرده ,بجهة محافظة الدقهلية سمبو مقام بملك محمد ابوعرب
حسين
 - 40هبه عادل على فهمى محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2095ورقم قيد  23547محل رئيسى عن مزرعه تربيه وتسمين مواشى لتجارتها ,بجهة محافظة الدقهلية
دنديط بملك يحيى السيد الحسينى محمد بكر
 - 41ابراهيم احمد البسيونى مرسال تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2096ورقم قيد  23548محل رئيسى عن شونه خرده ,بجهة محافظة الدقهلية دماص بملك عزيزه عزت
فرحات الزناتى
 - 42مينا رومانى كمال السعيد عطيه تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2097ورقم قيد  23549محل رئيسى عن تجاره بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية كفر سليمان تادرس  -بجوار
مزرعه العمده بملك منير مكرم معوض
 - 43احمد جلل حسنى حافظ سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2105ورقم قيد  23550محل رئيسى عن تجاره صاج ,بجهة محافظة الدقهلية شارع المام الشافعى بملك
ذكيه محمد الباز السعيد
 - 44محمود محى مصطفى محمد الشافعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  2108ورقم قيد  23551محل رئيسى عن مكتب استشارات هندسيه ومقاولت ,بجهة محافظة الدقهلية
شارع بورسعيد بملك حسن جمال حسن ابوالعنين
 - 45منى رمضان عبدالفتاح حسانين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2110ورقم قيد  23552محل رئيسى عن فرن عيش فينو ,بجهة محافظة الدقهلية هل بملك احمد صبرى
ناجى عبداللطيف
 - 46نادر سلمه حامد سلمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2112
ورقم قيد  23554محل رئيسى عن تجاره بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية شارع مكه المكرمه بملك طارق السيد
احمد محمد
 - 47المعتز بال عادل المغاورى محمد حسن الصعيدى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2113ورقم قيد  23555محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (فيما عدا
توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ) ,بجهة محافظة الدقهلية ش الليثى بملك عادل المغاورى محمد حسن
 - 48مرفت محمد فتحى الشحات ابوالعنين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2114ورقم قيد  23556محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ( فيما عدا المهمات والملبس العسكريه ),
بجهة محافظة الدقهلية زاويه ابو النجا بملك مسعد محمد عباده
 - 49محمد محمود عبدالسميع عبدالرحمن السلمونى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2115ورقم قيد  23557محل رئيسى عن مزرعه لتجاره الدواجن ,بجهة محافظة
الدقهلية دنديط بملك ريحاب محسن محى الدين توفيق
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 - 50السيد جميل عبده منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2119
ورقم قيد  23558محل رئيسى عن تجاره اسماك ,بجهة محافظة الدقهلية شارع مراد خلف عماره الرى بملك
احمد محمد احمد مراد
 - 51سها السيد محمد احمد ابو الحسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2122ورقم قيد  23559محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه (فيما عدا المهمات والملبس العسكريه ),
بجهة محافظة الدقهلية ميت محسن بملك محمد مصطفى احمد مشعل
 - 52احمد عادل عباس الكوش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2124
ورقم قيد  23560محل رئيسى عن تجاره سجاد ,بجهة محافظة الدقهلية شارع احمد ماهر بملك شريف طاهر
البوز
 - 53احمد متولى محمد محمود الربعه تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2126ورقم قيد  23561محل رئيسى عن تجاره ورقيات و منظفات ,بجهة محافظة الدقهلية شارع الشهيد
فوزى العرنوسى بملك متولى محمد محمود الربعه
 - 54محمد فوزى هاشم سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2127
ورقم قيد  23562محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الدقهلية بشل احمد احمد محمد
القهوجى
 - 55محمد حمدى مصطفى محمد دياب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2129ورقم قيد  23563محل رئيسى عن مخبز افرنجى ,بجهة محافظة الدقهلية كفر بهيده بملك احمد
مصطفى محمد الشربينى
 - 56يوسف عفيفى محمود يوسف تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2160ورقم قيد  20941محل فرعى عن نقل مواد بتروليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ,بجهة محافظة الدقهلية ميت ابو خالد بملك نوال عبد المحسن جاد سيد احمد
 - 57حماده رضا احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2140
ورقم قيد  23564محل رئيسى عن بيع و صيانه موبيلت و اكسسوارتها ,بجهة محافظة الدقهلية ميت ابو خالد
بملك رضا احمد محمد احمد حموده
 - 58دعاء محمد صلح احمد محمد خنفس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  2144ورقم قيد  23565محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليات ,بجهة محافظة الدقهلية شارع الحريه
بملك نعيم محمد ابو الخير شحاته
 - 59مصطفى محمود محمد ابراهيم احمد اللبودى تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  2145ورقم قيد  23566محل رئيسى عن تجاره مستحضرات تجميل وتصنيع لدى الغير ,بجهة
محافظة الدقهلية شارع الخزان حاره العمراوى بملك محمود محمد ابراهيم
 - 60ايمان محمود هجرس احمد ابو عجوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  2146ورقم قيد  23567محل رئيسى عن ورشه تشكيل معادن ,بجهة محافظة الدقهلية ارض الجزيره
شارع محمد الحسينى بملك جلل الحسينى يونس
 - 61محمد اشرف محمد متولى حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2147ورقم قيد  23568محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الدقهلية تفهنا الشراف
بملك محمد سيد احمد سيد احمد
 - 62ساهر محمد سمير السعيد الشهابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2156ورقم قيد  23570محل رئيسى عن مطعم سندوتشات ,بجهة محافظة الدقهلية  9شارع محمود شفيق
البكرى بملك ناجى حسن محمد الكيال
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 - 63محمود حسن مصطفى هلل خضر تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2157ورقم قيد  23571محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الدقهلية البوها بملك حسن مصطفى
هلل خضر
 - 64محمد صلح مختار عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2158ورقم قيد  23572محل رئيسى عن حظيره تربيه وتجاره مواشى ,بجهة محافظة الدقهلية كفر بهيده -
بجوار كوبرى راغب بملك محمد محمد عبد الفتاح احمد بدوى
 - 65مصطفى محمد وصيف رمضان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2161ورقم قيد  23573محل رئيسى عن تجاره مجوهرات ( بعد الحصول على الموافقات اللزمه من
مصلحه دمغ المصوغات والموازين ) ,بجهة محافظة الدقهلية المعصره بملك محمد كحلوى عبد الخالق عبد العليم
 - 66سوزان حميد محمد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2163ورقم قيد  23574محل رئيسى عن معرض تجاره هدايا و تحف ,بجهة محافظة الدقهلية الحاجبى بملك
نعمات عطيه طابه ابراهيم
 - 67رضا مصطفى عبد العظيم محمد وهبه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  2165ورقم قيد  23575محل رئيسى عن معرض موتوسيكلت ,بجهة محافظة الدقهلية ارض الجزيره
بملك عبد العظيم مصطفى عبد العظيم محمد
 - 68طارق محمد نجيب محمد عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  2178ورقم قيد  15159رئيسى آخر عن مصنع تصنيع موازين ,بجهة محافظة الدقهلية ارض الجزيره
 شارع قمباز بملك السعبد محمد نجيب محمد عبد الوهاب - 69دينا احمد محمود عوض ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2166ورقم قيد  23576محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الدقهلية ميت الفرماوى بملك طارق
عبده عبدا عبده جوهر
 - 70صلح مصطفى زكى محمد نجله تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2171ورقم قيد  23577محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الدقهلية عزبه شاهين بملك عبد الحميد
عبد العظيم عبد الخالق
 - 71ايمان ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2174
ورقم قيد  23579محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية صهرجت الكبرى شارع المعهد الدينى بملك
محمد شاكر احمد جاد
 - 72جهاد عبدالرحمن على احمد على تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2175ورقم قيد  23580محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية صهرجت الكبرى شارع السوق بملك
خالد على سليم على
 - 73احمد عبدالمطلب عطيه احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2176ورقم قيد  23581محل رئيسى عن مطعم لتحضير وبيع المأكولت ,بجهة محافظة الدقهلية كفر النعيم
بملك عبدالمطلب عطيه احمد عبدا
 - 74عصام عادل انور السعيد المام تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2181ورقم قيد  23582محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه ( فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ),
بجهة محافظة الدقهلية بشالوش بملك وفاء محمد نصر يونس
 - 75عادل صلح حجازى احمد حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2185ورقم قيد  23583محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الدقهلية اوليله بعد مسجد العزايزه بملك
صلح حجازى احمد حجازى
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 - 76مصطفى عبد النبى متولى ابراهيم حجازى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  2186ورقم قيد  23584محل رئيسى عن ورشه تشكيل معادن ,بجهة محافظة الدقهلية شارع
السقطى عزبه مراد ارض الجزيره بملك محمد رضا عبد ا على موسى
 - 77محمد حمدى محى نصر امان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2193ورقم قيد  23585محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الدقهلية عزبه شاهين بملك صلح
مصطفى زكى محمد
 - 78احمد نصر محمود سنبل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2194
ورقم قيد  23586محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الدقهلية دماص بملك محمود توفيق احمد
يوسف
 - 79محمد عبد الفتاح حافظ حامد عبد الل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  2197ورقم قيد  23587محل رئيسى عن اكسسوار موبيليا ,بجهة محافظة الدقهلية سنفا بملك نجلء
عبده عبد الوهاب سيد احمد
 - 80شاهيناز ابراهيم عطيه امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2198
ورقم قيد  23588محل رئيسى عن اتيليه ,بجهة محافظة الدقهلية شارع بورسعيد بملك جميل احمد ابوزيد
وايمن على احمد محمد غراب
 - 81سامح السيد عوض عطيه القبانى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2199ورقم قيد  23589محل رئيسى عن تجاره قطع غيار وكماليات موتوسيكلت ,بجهة محافظة الدقهلية
عقار رقم ( )1شارع شجره الدر المتفرع من شارع المام الشافعى بملك محمد احمد احمد محمد حيرم
 - 82عبد الرحمن حمدى مصطفى محمد عبد ا مطر تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  2204ورقم قيد  23590محل رئيسى عن مكتب تصوير فوتوغرافيا ( فيما عدا
تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة الدقهلية شارع بورسعيد اعلى حضرموت بملك نبيله سعد رضوان
 - 83سميحه عبدالوهاب خطاب الديموسى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  2205ورقم قيد  23591محل رئيسى عن محل تجاره احذيه (فيما عدا المهمات والحذيه العسكريه),
بجهة محافظة الدقهلية شارع الشهيد فوزى العرنوسى بملك مدحت محمد اسماعيل على
 - 84عصام الرفاعى عبدالسلم الرفاعى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  2207ورقم قيد  23592محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليا ,بجهة محافظة الدقهلية الرحمانيه بملك
امل سامى فوزى عنانى
 - 85رحاب جلل حامد موسى سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2210ورقم قيد  23593محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية جصفا بملك عبد السميع عبد المولى
عثمان
 - 86محمد السعيد ابوالخير السيد شقيطه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2212ورقم قيد  23594محل رئيسى عن مصنع ثلج ,بجهة محافظة الدقهلية عزبه هلل بملك احمد حموده
متولى عبده
 - 87غنا على ابراهيم السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2214ورقم
قيد  23595محل رئيسى عن تجاره البقاله ,بجهة محافظة الدقهلية ميت ابو خالد بملك سامح ابراهيم الغنيمى
 - 88على محمود ابراهيم محمد امان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2218ورقم قيد  23596محل رئيسى عن تجاره مبيدات زراعيه ,بجهة محافظة الدقهلية دماص طريق سنفا
بجوار مسجد الرحمن بملك عبدالمجيد احمد عبدالمجيد
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 - 89نهال محمد كمال احمد عبد الحميد شحاته تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  2219ورقم قيد  23597محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه فيما عدا المهمات و الملبس
العسكريه ,بجهة محافظة الدقهلية كفر سرنجا  -شارع ترعه سنونه بملك جوده محمد السعيد مجاهد
 - 90عمرو فتحى عبدالمجيد عبدالحميد زياده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  2227ورقم قيد  23598محل رئيسى عن صيدليه عامه ,بجهة محافظة الدقهلية شارع الحريه بملك
هاشم ابوزيد الشرقاوى
 - 91محمود ماهر عوض على الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2239ورقم قيد  16680رئيسى آخر عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع (فيما عدا المجموعه 19
والفقره 36من المجموعه 6وفقاللوائح والقرارات التى تحددها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ),
بجهة محافظة الدقهلية شارع جسر النيل _الحاجبى بملك ماهر عوض على الشرقاوى
 - 92محمد السعيد محمد محمد ابراهيم الوتيدى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2231ورقم قيد  23599محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة الدقهلية بشل -بجوار جامع
الصفا بملك نعمات عبد الجواد عبد العزيز الوتيدى
 - 93مصطفى احمد محمد مصطفى الدهتورى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2240ورقم قيد  23600محل رئيسى عن ورشه تشكيل معادن ,بجهة محافظة الدقهلية ارض الجزيره
شارع مراد بملك احمد مصطفى حافظ ابو النور
 - 94صبرى سلمه بيومى الدميرى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2241ورقم قيد  23601محل رئيسى عن تجاره بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية كفور البهايته  -بجوار صهاريج
المياه بملك سلمه صبرى سلمه
 - 95احمد هانئ ابراهيم متولى مرغنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2242ورقم قيد  23602محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الدقهلية شارع صالح الشارع الجديد
بملك هانئ ابراهيم متولى مرغنى
 - 96رضا السعيد على السيد الدهتورى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2243ورقم قيد  23603محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا توريد العماله و اجهزه الكمبيوتر ) و
بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الدقهلية جسر النيل بملك هدى على مصطفى
 - 97حسن احمد حسن احمد الجوهرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2255ورقم قيد  23604محل رئيسى عن مطعم بيتزا ,بجهة محافظة الدقهلية شارع شكر ا بملك اسامه
محمد محمود اسماعيل
 - 98سميه عبد الرحمن عبد الحكيم عبد الرحمن عطيه تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  2264ورقم قيد  23605محل رئيسى عن تجاره اكسسوار الخشاب ,بجهة
محافظة الدقهلية دماص بملك السيد حسين عبد الحميد السيد
 - 99احمد الشحات عبدالوهاب صالح زغلول تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  2265ورقم قيد  23606محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الدقهلية دقادوس شارع الخنافسه
بملك رضا عبدالمنعم زغلول
 - 100عبد الواحد ابو زيد عبد الواحد ابو زيد المكاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  2270ورقم قيد  23607محل رئيسى عن تجاره مصوغات ذهبيه ( بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات و الموازين التابعه لوزاره التموين و التجاره الداخليه ),
بجهة محافظة الدقهلية شارع الصاغه بملك السيد عبد الحميد ابراهيم وحش

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

Page 9 of 35

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 101محمد ابوزيد عبدالواحد ابوزيد المكاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  2271ورقم قيد  23608محل رئيسى عن تجاره مشغولت ذهبيه (بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات والموازين) ,بجهة محافظة الدقهلية شارع الصاغه بملك محمد محمود
عبدالغنى
 - 102هانى السيد ابراهيم ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2272ورقم قيد  23609محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الدقهلية بشالوش بملك السيد ابراهيم
ابو زيد
 - 103محمد محمد احمد ابو ذهب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2275ورقم قيد  23610محل رئيسى عن حظيره مواشى حلبه لتجاره اللبان ,بجهة محافظة الدقهلية ميت
يعيش بملك لشين احمد السيد لشين
 - 104وائل موسى متولى عطوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2277
ورقم قيد  23611محل رئيسى عن تجاره بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية جصفا شارع البوسطه القديمه بملك
اميره سعيد متولى
 - 105رشاد صبرى محمد منصور اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  2278ورقم قيد  23612محل رئيسى عن عمل مخللت يدوى ,بجهة محافظة الدقهلية ميت محسن حى
الزهراء بملك جمال محمد منصور اسماعيل
 - 106مؤمن محمد منصور مصطفى المرش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2279ورقم قيد  23613محل رئيسى عن تجاره مصوغات ذهبيه( بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات الذهبيه و الموازين التابعه لوزاره التموين و التجاره الداخليه) ,بجهة محافظة
الدقهلية اتميده بملك عبد ا عبد الرحمن سيد
 - 107سالى عبدالغفار ابراهيم عبدالغفار بدر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2280ورقم قيد  23614محل رئيسى عن تجاره وتوزيع دراجات البخاريه ,بجهة محافظة الدقهلية كفر
سرنجا على الطريق بجوار المهندس لقطع الغيار بملك الشحات السيد احمد الشقر
 - 108جمال الدين عبدالعظيم على ابوالوفا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2283ورقم قيد  23615محل رئيسى عن مكتب مقاولت متكامله ,بجهة محافظة الدقهلية بشل شارع
الناظر بجوار المسجد الكبير بملك عبدالعظيم محمد ماهر عبدالعظيم
 - 109محمود ماهر يحى عبدالجواد عوض تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2286ورقم قيد  23616محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ( فيما عدا توريد العماله واجهزه
الكمبيوتر ) ,بجهة محافظة الدقهلية بلقيس متفرع من شارع المحطه بملك فكرى محمد نصر سلطان
 - 110سنيه حامد ابراهيم فرج ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2289ورقم قيد  23617محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه (فيما عدا المهمات والملبس العسكريه ),
بجهة محافظة الدقهلية البوها بجوار العباده السلميه بملك اسعد المرسى على المرسى
 - 111احمد سعد ابراهيم حسين منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2290ورقم قيد  23618محل رئيسى عن تجاره مستلزمات كافيه ,بجهة محافظة الدقهلية  26يوليو محلت
السكه الحديد بملك عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم محمد باهر
 - 112نرمين جمعه السيد عبدا اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2292ورقم قيد  23619محل رئيسى عن تجاره مراتب ,بجهة محافظة الدقهلية صهرجت الكبرى بملك
منى على السيد جوده
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 - 113نهى ابراهيم الدسوقى السيد فياض تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2296ورقم قيد  23620محل رئيسى عن مكتب رحلت ( فيما عدا النشطه السياحيه ) و نقل عمال لحساب
الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ,بجهة محافظة الدقهلية
كفر الوزير بملك حسام احمد ابو ورده
 - 114جمال وهيب عزيز ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2307ورقم قيد  23621محل رئيسى عن تجاره بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية كفر سليمان تادرس شارع
الجامع بملك عايده عبد ا بولس عبد المسيح
 - 115ابراهيم امين ابراهيم امين محمد خطاب تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  2310ورقم قيد  23622محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الدقهلية بور سعيد بملك احمد
ايمن الحسينى عبد القادر
 - 116عبد ا محمد متولى محمد عويس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2317ورقم قيد  23623محل رئيسى عن مكتب مقاولت متكامله ,بجهة محافظة الدقهلية بشل بملك
متولى محمد متولى عويس
 - 117عفاف عبدالعظيم محمد الحاكمى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2323ورقم قيد  23624محل رئيسى عن صاله بلياردو (دون النترنت) ,بجهة محافظة الدقهلية شارع
الحريه امام بنك السكندريه بملك ايمن السيد محمد مطر
 - 118عمرو احمد مصطفى محمود سالم تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2324ورقم قيد  23625محل رئيسى عن حظيره لتربيه مواشى و تجاره البان ,بجهة محافظة الدقهلية
الرحمانيه بملك محمد ابراهيم شعبان عمر امين
 - 119حاتم عوض جوده هلل على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2325ورقم قيد  23626محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الدقهلية كفر الشهيد بملك عوض جوده هلل
على فرج
 - 120محمود السيد مصطفى محمود الكواوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2328ورقم قيد  23627محل رئيسى عن مصنع تشكيل معادن ,بجهة محافظة الدقهلية دنديط بملك
مصطفى محمد مصطفى النمر
 - 121دينا عبد الكريم شريف عبد المعطى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2332ورقم قيد  23628محل رئيسى عن تجاره مبيدات زراعيه و اسمده ورقيه و بذور ,بجهة محافظة
الدقهلية طريق تفهنا ميت ابو خالد بملك عبد ا محمد عبد ا
 - 122محمد السيد على حسن شوشه تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2335ورقم قيد  23630محل رئيسى عن تجاره خضار جمله ,بجهة محافظة الدقهلية شارع جسر النيل بملك
اسماعيل ابراهيم محمد موسى
 - 123محمد عاشور احمد السيد الصواف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  2343ورقم قيد  23631محل رئيسى عن تجاره طرح وشنط ,بجهة محافظة الدقهلية شارع عمر بن
الفارض بملك ممتاز الجوهرى محمود الجوهرى
 - 124عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  2352ورقم قيد  23632رئيسى آخر عن مقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الدقهلية منطقة ميت ناجى ملك  /جمال ابراهيم على
 - 125عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  2352ورقم قيد  23632رئيسى آخر عن مقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية تلحوين  -عزبة عبدا فكرى  -ملك السيد ابراهيم عبدالوهاب
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 - 126عبد ا محمود محمود على عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  2353ورقم قيد  23633محل رئيسى عن مكتب مساحه و مقاولت ,بجهة محافظة الدقهلية ميت يعيش
بملك مريم محمود محمود على
 - 127احمد معوض شريف ابراهيم هيكل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  2354ورقم قيد  23634محل رئيسى عن تجاره ادوات كهربائيه و اسلك ,بجهة محافظة الدقهلية
صهرجت الكبرى بملك محمد معوض شريف ابراهيم هيكل
 - 128محمد السيد احمد عبد المجيد احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2356ورقم قيد  23635محل رئيسى عن اصلح موازين ,بجهة محافظة الدقهلية الخزان  -شارع ابو بكر
الصديق بملك ياسر حسنى رياض
 - 129محمد عصام الدين احمد الصانع تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2358ورقم قيد  23636محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الدقهلية عزبه بدر بملك مصطفى محمد
السيد حبرك
 - 130احمد جمال الطنطاوى عطوه محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  2364ورقم قيد  23637محل رئيسى عن تجاره مخلفات صناعيه ,بجهة محافظة الدقهلية ميت القرشى
بملك سعيده سليمان السعيد السيد
 - 131مصطفى متولى ابراهيم احمد ياقوت تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  2369ورقم قيد  23638محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة الدقهلية اوليله بملك متولى ابراهيم
احمد ياقوت ابو زيد
 - 132السيد عزت عبد السميع السيد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2373ورقم قيد  23639محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  6وذلك وفقا للوائح والنظم والقرارات التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ),
بجهة محافظة الدقهلية الرحمانيه بملك عزت عبد السميع محمد بلح
 - 133الحسينى ايمن الحسينى عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2376ورقم قيد  23640محل رئيسى عن تجاره وتوزيع بن ,بجهة محافظة الدقهلية شارع بور سعيد بملك
حسام الحسينى عبد القادر محمد
 - 134ناجى محمد صلح ابو زيد يونس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  2379ورقم قيد  23641محل رئيسى عن مكتب مقاولت متكامله ,بجهة محافظة الدقهلية بشل بملك
محمد صلح ابو زيد يونس
 - 135عبد القادر جوده عبد القادر على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2380ورقم قيد  23642محل رئيسى عن تجاره و تعبئه مواد غذائيه جمله ,بجهة محافظة الدقهلية دنديط
شارع ابو عطوه بملك محمد مختار شلبى عطيه
 - 136عمر احمد امين على ابو شعير تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2381ورقم قيد  23643محل رئيسى عن حظيره تجاره مواشى حلبه ,بجهة محافظة الدقهلية كوم النور بملك
خالد محمد محمد محمد الحسانين عناره
 - 137فتحى فوزى السعيد مرغنى بدوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2391ورقم قيد  23644محل رئيسى عن ورشه تشكيل معادن ,بجهة محافظة الدقهلية شارع النحاسين بملك
ورثه المرحوم فوزى السعيد مرغنى وهم ابتسام فوزى السعيد مرغنى
 - 138سعد محمد عبد الكريم الزنفلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2392ورقم قيد  23645محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الدقهلية شارع داود خلف مسجد عمر
بن عبد العزيز بملك فتحيه مصطفى عبد العال
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 - 139حمدى ابراهيم المرزوقى خلف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 2408ورقم قيد  20060رئيسى آخر عن حظيره تجاره مواشى ,بجهة محافظة الدقهلية كوم النور بملك
صلح الدين سلمه سليم سليم
 - 140جورج حنا فرج عبد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 2396
ورقم قيد  23646محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه (فيما عدا الدويه) ,بجهة محافظة الدقهلية دقادوس
شارع المستشفى الميرى بملك ايمان يحيى محمد احمد
 - 141محمود محمد محمود محمد البسيونى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  2401ورقم قيد  23647محل رئيسى عن خدمات محمول ( دون النترنت ) ,بجهة محافظة الدقهلية
دماص  -شارع بورصه ابو النجا بملك هبه عبد الرحمن عبد السلم جوده
 - 142محمد السيد احمد بدر عبد العال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 2409ورقم قيد  23648محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه ( فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ),
بجهة محافظة الدقهلية عزبه بدر  -شارع الزغندى  -البر التانى بملك ايمان السيد احمد بدر

فروع الفراد
 - 1يوسف عفيفى محمود يوسف قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  2160ورقم قيد  20941محل فرعى
عن نقل مواد بتروليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى بجهة
محافظة الدقهلية ميت ابو خالد بملك نوال عبد المحسن جاد سيد احمد
 - 2رضا ابراهيم عبد الهادى عبد العظيم قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  2170ورقم قيد  14062محل
فرعى عن تجاره احذيه وشنط( فيما عدا الحذيه والمهمات العسكريه) بجهة محافظة الدقهلية جصفا بملك محاسن
حسين محمود محمد
 - 3محمد محمود محمد الزنفلى حسين قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  2303ورقم قيد  20838محل
فرعى عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس والمهمات العسكريه بجهة محافظة الدقهلية كوم النور شارع الطيب
هاشم بملك السعيد السيد الطيب هاشم
 - 4محمد ابو العل احمد محمد يوسف قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  2334ورقم قيد  23629محل
فرعى عن بيع ملبس اطفال بجهة محافظة الغربية شارع فلسطين  --زفتى  --ملك  /عبيده ابوالعل احمد
 - 5محمد ابو العل احمد محمد يوسف قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  2334ورقم قيد  23629محل
فرعى عن بيع ملبس اطفال بجهة محافظة الدقهلية شارع الجيش بجوار محل اخر العنقود  -بملك //فاطمه على
محمود حجازى --

قيود الشركات

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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فروع الشركات
 - 1شركه محمد محمد السكرى الخليفه و شركاه قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  2149ورقم قيد
 12434فرعى عن مخزن لتجاره العلف و اضافات العلف بجهة محافظة الدقهلية دنديط بملك عبد ا
عثمان احمد رشيد
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محو  -شطب
 - 1هانى نور مرسى على تاجر فرد سبق قيده برقم  8527قيد فى  2006-06-07برقم ايداع  574وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 2نهله حسنى عبد الرؤف زكى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  17382قيد فى  2018-01-18برقم ايداع
 198وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التاجر التجاره
 - 3محمد رضا محمود محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  10931قيد فى  2010-04-21برقم ايداع
 618وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 4محمود صبرى محمود الكراشى تاجر فرد سبق قيده برقم  16137قيد فى  2017-01-04برقم ايداع 40
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التاجر التجاره
 - 5محمد السيد عبد الحى عبد الرحمن ابو الوفا تاجر فرد سبق قيده برقم  17499قيد فى  2018-02-20برقم
ايداع  583وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 6اميره السعيد حسن عليوه الحناط تاجر فرد سبق قيده برقم  19122قيد فى  2019-04-04برقم ايداع
 1022وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محوالقيد لعتزال التاجر التجاره
 - 7هشام احمد متولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20261قيد فى  2020-02-10برقم ايداع  474وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 8جابر حمدى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20811قيد فى  2020-09-03برقم ايداع 1800
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيدلعتزال التاجر التجاره
 - 9معوض شحاته معوض زكى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  22877قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
 3935وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 10على الدسوقى محمد عطيه عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  14886قيد فى  2016-01-04برقم ايداع
 7وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التاجر التجاره
 - 11هبه محمود عبد المعطى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  15848قيد فى  2016-10-12برقم ايداع
 2377وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 12مها احمد مصطفى على عابوه تاجر فرد سبق قيده برقم  21144قيد فى  2020-11-05برقم ايداع
 2572وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 13مرفت محمود السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11974قيد فى  2012-01-29برقم ايداع 109
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التاجر التجاره
 - 14احمد محى الدين احمد محى الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  14803قيد فى  2015-12-15برقم ايداع
 1584وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وفاه التاجر الى رحمه ا تعالى
 - 15مياده محمد محمد عثمان عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  22576قيد فى  2021-10-06برقم
ايداع  3138وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 16عبد الحميد حسن دياب البرى تاجر فرد سبق قيده برقم  6526قيد فى  2002-12-17برقم ايداع
 1168وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 17السيد الشحات شعبان لشين تاجر فرد سبق قيده برقم  12915قيد فى  2013-07-30برقم ايداع 970
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر الى رحمه ا تعالى
 - 18الهام الشحات ابراهيم على القللى تاجر فرد سبق قيده برقم  22811قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 3755وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 19هناء غريب غريب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11759قيد فى  2011-09-11برقم ايداع 1013
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 20رضا محمود احمد بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  13239قيد فى  2014-02-19برقم ايداع 236
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 21ابتهال مجدى على عبده على غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14684قيد فى  2015-11-03برقم ايداع
 1243وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 22محمد مهدى خيرى ابو العل نور تاجر فرد سبق قيده برقم  16482قيد فى  2017-04-20برقم ايداع
 973وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 23محمد مهدى خيرى ابو العل نور تاجر فرد سبق قيده برقم  16482قيد فى  2019-08-22برقم ايداع
 2243وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع نظرا لشطب المحل الرئيسى
 - 24محمود محمد احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  20491قيد فى  2020-06-21برقم ايداع 1099
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 25اسلم السيد ابراهيم ابراهيم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  17137قيد فى  2017-11-08برقم ايداع
 2933وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 26ياسر السيد محمد ابو غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  13737قيد فى  2014-10-26برقم ايداع 1648
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر الى رحمه ا تعالى
 - 27محمد الهادى اسماعيل ابراهيم الخلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  15271قيد فى  2016-04-05برقم
ايداع  871وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 28محمد عبد الباسط عبد الصمد فتوح السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23011قيد فى  2022-01-10برقم
ايداع  111وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 29السيد احمد ابراهيم العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  23430قيد فى  2022-05-10برقم ايداع
 1677وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 30ابراهيم على ابراهيم عبد الرازق خير بك تاجر فرد سبق قيده برقم  16718قيد فى  2017-07-16برقم
ايداع  1686وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 31محمود الصاوى الدسوقى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  3799قيد فى  1999-12-22برقم ايداع
 2139وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 32احمد محمد شمس الدين عبد العظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13202قيد فى  2014-01-28برقم
ايداع  108وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 33اسلم عوض احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15945قيد فى  2016-11-08برقم ايداع 2610
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 34صيدلية النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم  880قيد فى  1999-04-03برقم ايداع  601وفى تاريخ
 2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره بهذا الفرع
 - 35عبد الفتاح احمد عبد اللطيف شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  3511قيد فى  1999-10-23برقم ايداع
 1769وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 36محمد عبد الحميد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  12971قيد فى  2013-09-17برقم ايداع
 1125وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم المحوالقيد لعتزال التاجر التجاره
 - 37رانيا عنانى ابراهيم محمد عنانى سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  15738قيد فى  2016-08-24برقم
ايداع  2059وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 38محمد ابو سريع نصر على حرب تاجر فرد سبق قيده برقم  21415قيد فى  2020-12-27برقم ايداع
 3179وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 39خالد عبد الشفيق احمد عبد الشفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  22563قيد فى  2021-10-03برقم ايداع
 3097وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 40خالد عبدالشفيق احمد عبدالشفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  22563قيد فى  2021-10-03برقم ايداع
 3097وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 41امينه خيرى نصر عثمان سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  22602قيد فى  2021-10-12برقم ايداع
 3205وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 42مصطفى ابو الخير سعد مصطفى شومان تاجر فرد سبق قيده برقم  19873قيد فى  2019-11-06برقم
ايداع  3069وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 43مؤسسة عادل عبد ا سليم شبايك تاجر فرد سبق قيده برقم  9137قيد فى  2007-03-12برقم ايداع
 287وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
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 - 44شنوده فرج عطيه فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  13149قيد فى  2013-12-19برقم ايداع 1610
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 45ورده مسعد الحسانين محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  16073قيد فى  2016-12-15برقم ايداع
 2973وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 46محمد نعيم احمد احمد الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  18003قيد فى  2018-06-25برقم ايداع
 1920وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 47احمد محمود السيد احمد نوح تاجر فرد سبق قيده برقم  15168قيد فى  2016-03-13برقم ايداع 646
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 48اسماء عثمان محمد احمد القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  20131قيد فى  2020-01-13برقم ايداع
 134وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التاجر التجاره
 - 49محمد صلح مصطفى عبدالبارى راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  20591قيد فى  2020-07-12برقم
ايداع  1301وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 50محمد فضل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23314قيد فى  2022-03-29برقم ايداع 1256
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 51محمد احمد المرزوقى الشحات ابو حمرة تاجر فرد سبق قيده برقم  15772قيد فى  2016-09-06برقم
ايداع  2162وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 52احمد محمد محمد اسماعيل الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  22220قيد فى  2021-07-06برقم ايداع
 2217وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 53كيرلس اشرف وهيب سليمان سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  22264قيد فى  2021-07-14برقم
ايداع  2311وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 54احمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22683قيد فى  2021-11-01برقم
ايداع  3423وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 55ابراهيم حامد محمد عبد الرحمن ابو عوف تاجر فرد سبق قيده برقم  1144قيد فى  1998-06-27برقم
ايداع  616وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 56جاكلين كامل شاكر ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  6746قيد فى  2003-04-22برقم ايداع 388
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 57حسن محمد حسن فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  12949قيد فى  2013-09-08برقم ايداع 1065
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التاجر التجاره
 - 58حاتم محمد السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  22678قيد فى  2021-10-31برقم ايداع 3403
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التاجر التجاره
 - 59ياسر محمود محمد الشنبه تاجر فرد سبق قيده برقم  4718قيد فى  2000-10-25برقم ايداع 1250
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 60محمود السعيد الجوهرى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  22070قيد فى  2021-06-01برقم ايداع
 1758وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 61زينب محمد محمد ابو جماز تاجر فرد سبق قيده برقم  11384قيد فى  2010-12-14برقم ايداع
 1726وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 62محمد السيد محمد على هدهود تاجر فرد سبق قيده برقم  12604قيد فى  2013-02-17برقم ايداع
 181وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر الى رحمه ا تعالى
 - 63احمد السيد متولى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16079قيد فى  2016-12-15برقم ايداع
 2986وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 64محمد سمير فتحى السعيد ابو حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  17283قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 3401وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محوالقيد لعتزال التجاره
 - 65محمد سمير فتحى السعيد ابو حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  17283قيد فى  2018-04-02برقم ايداع
 1129وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 66عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 339وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير مودع برقم 2405
فى  2022/06/29لعتزاله التجاره فى هذا النشاط
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رأس المال
 - 1السيد احمد موسى عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  16935قيد فى  2017-09-17برقم ايداع
 2372فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2امال على ابراهيم منصور تحفه تاجر فرد سبق قيده برقم  12163قيد فى  2012-05-06برقم ايداع
 549فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 3محمد فتحى عبده متولى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  22988قيد فى  2022-01-04برقم ايداع
 39فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 350,000.000
 - 4محمد صلح السعيد محمد المكاوى النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  23270قيد فى  2022-03-20برقم
ايداع  1091فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 5احمد حمدان حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18139قيد فى  2018-08-02برقم ايداع  2303فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 6احمد ماضى عبد الخالق محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  13447قيد فى  2014-06-10برقم ايداع
 942فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 7محمد طلعت لطفى البرعى زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  17571قيد فى  2018-03-08برقم ايداع
 804فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 8محمد جمال محمد على الشرويدى تاجر فرد سبق قيده برقم  17975قيد فى  2018-06-11برقم ايداع
 1855فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 125,000.000
 - 9محمد فتحى على محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8413قيد فى  2006-04-05برقم ايداع
 333فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10سلمه شفيق سلمه معروف تاجر فرد سبق قيده برقم  12210قيد فى  2012-06-06برقم ايداع 655
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11عاطف سيد احمد دويدار بدره تاجر فرد سبق قيده برقم  19588قيد فى  2019-08-25برقم ايداع
 2257فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 12خالد محمد ابوالخير احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21376قيد فى  2020-12-15برقم ايداع 3072
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13رضا السيد ناجى فريج شنب تاجر فرد سبق قيده برقم  17997قيد فى  2018-06-21برقم ايداع
 1905فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 14الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  22633قيد فى  2021-10-20برقم ايداع  3286فى تاريخ
 2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15مينا ميخائيل سليمان يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  22411قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 2663فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 16جورج اسحق ميخائيل عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  21753قيد فى  2021-03-10برقم ايداع 799
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 17محمد مصطفى ابراهيم جالوس تاجر فرد سبق قيده برقم  11033قيد فى  2010-06-07برقم ايداع
 871فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,200,000.000
 - 18على احمد على يوسف البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  11050قيد فى  2010-06-13برقم ايداع
 906فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 19رؤف عاطف عبده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14677قيد فى  2015-11-02برقم ايداع 1228
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 20شيماء السيد اباصيرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23260قيد فى  2022-03-16برقم ايداع
 1050فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 21عبد الهادى محمود عبد الهادى محمد ابو جميله تاجر فرد سبق قيده برقم  13893قيد فى 2020-01-12
برقم ايداع  109فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 22سامح محمد ابراهيم منصور الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  5859قيد فى  2002-01-07برقم ايداع
 22فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 23عادل عبد ا عبد العظيم زلطه تاجر فرد سبق قيده برقم  17853قيد فى  2018-05-13برقم ايداع
 1581فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 24اسلم السعيد الطاهر محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  21627قيد فى  2021-02-16برقم
ايداع  489فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25وليد عادل عجمى الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  11132قيد فى  2010-07-14برقم ايداع 1108
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 26السيد مصطفى السيد على الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18093قيد فى  2018-07-22برقم ايداع
 2184فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 27هانم اسامه محمد شوقى خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  22770قيد فى  2021-11-17برقم ايداع
 3654فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 28مصنع سعيد زكريا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12996قيد فى  2013-09-30برقم ايداع 1201
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 29رضا ابراهيم عبد الهادى عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14062قيد فى  2015-03-01برقم ايداع
 379فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30محمود السيد عليوة النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  7966قيد فى  2005-06-11برقم ايداع  594فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 31محمد امين شوقى عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21969قيد فى  2021-04-27برقم ايداع
 1471فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32احمد عصام ابراهيم الدسوقى نوار محرم تاجر فرد سبق قيده برقم  22827قيد فى  2021-12-01برقم
ايداع  3810فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 33احمد عبد المنعم نصر حسن العرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  10477قيد فى  2009-08-23برقم ايداع
 1026فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 34صهيب سمير فتحى السعيد ابو حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  20081قيد فى  2019-12-31برقم
ايداع  3714فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 35محمد السعيد محمد عطوه العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  20618قيد فى  2020-07-15برقم ايداع
 1348فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
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العناوين
 - 1محمد عماد الدين جلل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16658قيد فى  2017-06-19برقم ايداع
 1517وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان
ميت يعيش بملك احمد عبد المنجى محمد لشين
 - 2وائل محمود عبد المقصود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  23515قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  1976وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر
بالعنوان دنديط بملك محمود عبد المقصود عبد الرحمن
 - 3محمد محمد ابو بكر عماره حامد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  11553قيد فى  2011-04-19برقم
ايداع  421وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح محل رئيسى اخر
بناحيه شارع حجازى ارض الجزيره بملك محمد ابوبكر عماره حامد يوسف
 - 4علء متولى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  18476قيد فى  2018-10-31برقم ايداع 3235
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان ميت ابو
خالد بملك احمد علء متولى محمد متولى
 - 5احمد محمد احمد محمد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  23225قيد فى  2022-03-09برقم ايداع
 942وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى تقاطع شارع
صادق من شارع الشريف بملك /توفيق الشحات توفيق
 - 6محمد السيد السيد مصطفى الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  17400قيد فى  2018-01-23برقم ايداع
 252وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل اسم المالك الى محمد السيد
السيد مصطفى الشرقاوى  -شارع الخزان
 - 7كريم مسعد عوض محمد طاحون تاجر فرد سبق قيده برقم  17654قيد فى  2018-03-25برقم ايداع
 1037وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى شارع
عبدالعزيز بملك مسعد عوض محمد طاحون
 - 8محمد مهدى خيرى ابو العل نور تاجر فرد سبق قيده برقم  16482قيد فى  2017-04-20برقم ايداع
 973وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم شطب الفرع المودع برقم 2243
فى  2019/08/22والمقيد برقم تابع 16482
 - 9احمد حمدان حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18139قيد فى  2018-08-02برقم ايداع 2303
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى شفيق احمد ابراهيم
البدوى_بشالوش
 - 10اسلم عبد الحميد محمد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  20893قيد فى  2020-09-17برقم ايداع
 1985وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه
بشل بملك احمد السيد مصطفى
 - 11الء فتحى احمد عبده الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  23305قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
 1235وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان
كوم النور شارع سوق الخميس بملك اشرف احمد محمد عماره
 - 12اسلم السعيد عزوز ابو السعود كروان تاجر فرد سبق قيده برقم  16671قيد فى  2017-07-02برقم
ايداع  1552وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل اسم المالك الى /
علء على محمود محمد
 - 13محروس عبد العال محروس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19482قيد فى  2019-07-22برقم ايداع
 1987وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى  /ارض
الجزيره بملك جابر محمد فتحى السيد الجوهرى
 - 14نها عمر توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  22054قيد فى  2021-05-26برقم ايداع 1700
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى شارع المطافى القديمه
بملك اسامه محمد السيد فوده
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 - 15محمود محمد رفعت هلل متولى جواد تاجر فرد سبق قيده برقم  17204قيد فى  2017-11-28برقم
ايداع  3149وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى
ارض الجزيره شارع عبد العظيم قمباز بملك محمد عبد العظيم قمباز
 - 16يوسف عفيفى محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  20941قيد فى  2020-09-27برقم ايداع
 2085وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان
ميت ابو خالد بملك نوال عبد المحسن جاد سيد احمد
 - 17توفيق رمضان توفيق ابراهيم على حرب تاجر فرد سبق قيده برقم  22915قيد فى  2021-12-19برقم
ايداع  4043وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل اسم المالك الى /
محمد توفيق ابراهيم على حرب  -اوليله
 - 18رضا ابراهيم عبد الهادى عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14062قيد فى  2015-03-01برقم
ايداع  379وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحيه
جصفا بملك محاسن حسين محمود محمد
 - 19طارق محمد نجيب محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  15159قيد فى  2016-03-09برقم
ايداع  618وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر
بالعنوان ارض الجزيره  -شارع قمباز بملك السعبد محمد نجيب محمد عبد الوهاب
 - 20ايهاب محمد محمود ابو على تاجر فرد سبق قيده برقم  18123قيد فى  2018-07-29برقم ايداع
 2250وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم افتتاح فرع بناحيه شارع مستشفى
قنا العام بملك باسم محمود حموده ابوالنصر
 - 21ايهاب محمد محمود ابو على تاجر فرد سبق قيده برقم  18123قيد فى  2018-07-29برقم ايداع
 2250وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى شارع الليثى
بملك باسم محمود حموده ابوالنصر
 - 22مارلين ماهر سمير جندى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  23368قيد فى  2022-04-14برقم ايداع
 1500وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تصحيح اسم المالك الى ايمن
سلمه معوض سلمه -كفر داود مطر الشارع الكبير
 - 23صيدلية النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم  880قيد فى  1995-11-22برقم ايداع  289وفى تاريخ
 2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم الغاء الفرع المودع برقم 601بتاريخ 1999/4/3
 - 24على احمد على يوسف البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  11050قيد فى  2010-06-13برقم ايداع
 906وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى شارع الخزان
بملك رباب احمد على البربرى
 - 25ياسر المتولى حامد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  10156قيد فى  2009-02-03برقم ايداع 133
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى  /البر الشرقى بملك
نعمه محمد ابو الخير
 - 26محمود ماهر عوض على الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  16680قيد فى  2017-07-03برقم
ايداع  1565وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر
بالعنوان شارع جسر النيل _الحاجبى بملك ماهر عوض على الشرقاوى
 - 27ايمن مصطفى السيد هلل حجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  23066قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 343وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل اسم المالك الى  /ماجده
احمد ابراهيم المصرى
 - 28اسلم يوسف على الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  21222قيد فى  2020-11-18برقم ايداع 2733
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه ميت
بره قويسنا بملك احمد يوسف الديب
 - 29ممدوح عبد ا عبد العزيز على البقرى تاجر فرد سبق قيده برقم  11036قيد فى  2010-06-08برقم
ايداع  880وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى ورثه
عبدالعزيز على البقرى -شارع طوسون
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 - 30محمد شكرى عبد الرؤوف محمد شبانه تاجر فرد سبق قيده برقم  18741قيد فى  2019-01-06برقم
ايداع  43وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى  16شارع
المدينه المنوره المتفرع من شارع الخزان بملك مؤمن عبدالعزيز عطيه ابراهيم
 - 31محمد ابراهيم حامد همام الطواب تاجر فرد سبق قيده برقم  19667قيد فى  2019-09-16برقم ايداع
 2494وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية  1شارع رشاد بملك ياسر عيد
عبدالعظيم عبدا جعفر
 - 32محمد محمود محمد الزنفلى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  20838قيد فى  2020-09-08برقم ايداع
 1862وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بالعنوان كوم النور
شارع الطيب هاشم بملك السعيد السيد الطيب هاشم
 - 33محمد سلمه على سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  263قيد فى  1987-09-15برقم ايداع 292
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل اسم المالك الى /عبد ا سلمه
على سرحان-كوم النور
 - 34لطفى محمد لطفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23283قيد فى  2022-03-22برقم ايداع 1138
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى الحاكميه بملك سامى
احمد حجازى ابراهيم
 - 35محمد احمد مهدى احمد زوبع تاجر فرد سبق قيده برقم  21892قيد فى  2021-04-07برقم ايداع
 1215وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى  /جصفا
بملك ايهاب ابراهيم السيد محمد
 - 36حسنى شحات احمد ميزار تاجر فرد سبق قيده برقم  23161قيد فى  2022-02-23برقم ايداع 732
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى  /كفر ميت العز
بملك محمود محمد صابر حسين
 - 37محمد السيد محمد على هدهود تاجر فرد سبق قيده برقم  12604قيد فى  2013-02-17برقم ايداع
 181وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم شطب الفرع المقيد برقم
 19062اجا و الكائن بالعنوان شارع الجلء بملك شركه الجمعيه التعاونيه للبترول
 - 38محمد سمير فتحى السعيد ابو حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  17283قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 3401وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم شطب الرئيسى الخر المودع
برقم  1129فى 2018/04/02
 - 39عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2006-07-06برقم ايداع
 697وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى شارع المام
الشافعى بجوار المعماريه بملك عمر على الشحات على محمد غالى
 - 40عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2006-07-06برقم ايداع
 697وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شارع المعاهده خلف دوار جحا
بملك شريف سمير عبد الرحيم و عزيزه عطيه يونس
 - 41عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2006-07-06برقم ايداع
 697وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان و جعله شارع النبى
دنيال ملك محمد سعد مصطفى و تم شطبه بعد التعديل بتاريخ 2022/06/29
 - 42عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 339وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شارع المعاهده خلف دوار جحا
بملك شريف سمير عبد الرحيم و عزيزه عطيه يونس
 - 43عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 339وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان و جعله  /شارع النبى
دنيال ملك  /محمد سعد مصطفى
 - 44حمدى ابراهيم المرزوقى خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  20060قيد فى  2019-12-26برقم ايداع
 3656وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية كوم النور بملك صلح الدين
سلمه سليم سليم
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النشاط
 - 1احمد محمد احمد محمد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  23225قيد فى  2022-03-09برقم ايداع
942وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى مكتب خدمات وتوريدات عامه (
فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر )
 - 2رمضان عباس ابراهيم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  11139قيد فى  2010-07-20برقم ايداع
1130وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مكتب متعهد نقل عمال فيما
عدا توريد العماله ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى )
 - 3خالد محمد ابوالخير احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21376قيد فى  2020-12-15برقم ايداع 3072وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى مكتب توريدات ونقل مواد بتروليه ونقل
بضائع (فيما عدا توريد اجهزه الكمبيوتر وتوريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى )
 - 4نها عمر توفيق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  22054قيد فى  2021-05-26برقم ايداع 1700وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى مكتب خدمات نقل( بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) وتوريدات خيوط وغزل (فيما عدا توريد العماله
واجهزه الكمبيوتر )
 - 5محمد عبد الهادى شفيق عثمان هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  23408قيد فى  2022-04-26برقم ايداع
1612وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مطعم
 - 6محمد السيد السيد سنجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  9639قيد فى  2008-02-12برقم ايداع 150وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مكتب نقل مواد بناء(بعد الحصول على التراخيص
الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى )
 - 7ياسر المتولى حامد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  10156قيد فى  2009-02-03برقم ايداع 133وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره معادن المونيوم
 - 8سامح محمد ابراهيم منصور الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  5859قيد فى  2002-01-07برقم ايداع
22وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى صيانه معدات
 - 9احمد ابو العل عبد المنعم عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  15556قيد فى  2016-06-08برقم ايداع
1547وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل مسمى النشاط الى  /تعبئه يدويه و توزيع
بن
 - 10عادل عبد ا عبد العظيم زلطه تاجر فرد سبق قيده برقم  17853قيد فى  2018-05-13برقم ايداع
1581وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /ورشه تقطيع خشب
 - 11محمد ابراهيم حامد همام الطواب تاجر فرد سبق قيده برقم  19667قيد فى  2019-09-16برقم ايداع
2494وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجاره خضار وفاكهه بالجمله
 - 12على متولى يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21694قيد فى  2021-03-01برقم ايداع 647وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى ورشه تشكيل معادن
 - 13احمد صبرى حافظ محمود البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  22328قيد فى  2021-08-05برقم ايداع
2474وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى مصنع تشكيل معادن
 - 14احمد ماضى عبد الخالق محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  13447قيد فى  2014-06-10برقم ايداع
942وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل مسمى النشاط الى  /تجاره و توزيع ادوات
منزليه جمله
 - 15منى فوزى عبد الرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19307قيد فى  2019-05-23برقم ايداع
1509وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره ايس كريم و عصائر و
مشروبات غازيه
 - 16محمد امين شوقى عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21969قيد فى  2021-04-27برقم ايداع
1471وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجاره وتوزيع مستحضرات
تجميل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 17احمد عبد المنعم نصر حسن العرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  10477قيد فى  2009-08-23برقم ايداع
1026وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تصنيع و تقطيع اكياس و شنط
بلستيك
 - 18عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2006-07-06برقم ايداع
697وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى سوبر ماركت جمله وقطاعى
 - 19عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
339وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى كوافير حريمى و مستحضرات
تجميل
 - 20عبير احمد فؤاد عبد الجواد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  8588قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
339وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى كوافير حريمى و مستحضرات
تجميل
الكيان القانوني
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Page 26 of 35

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16701وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-10برقم ايداع  1,619.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى الناردين تريد للستيراد والتصدير
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23510وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-31برقم ايداع  1,966.000الى  :دلتا باور للمقاولت والخدمات الكهروميكانيكيه
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  23520وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  1,993.000الى  :محمدالسيد محمدالبيومي
 - 4فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22575وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  3,137.000الى  :اضافه سمه تجاريه مؤسسه جوجو سيل اند بيرنج
 - 5فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22988وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-04برقم ايداع  39.000الى  :اضافه سمه تجاريه الوكاله
 - 6فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12409وتم ايداعه بتاريخ
 2012-10-22برقم ايداع  1,217.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى فارما توينز لتجاره الدويه البيطريه
 - 7فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6502وتم ايداعه بتاريخ
 2002-11-24برقم ايداع  1,110.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى ميديكو
 - 8فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19482وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-22برقم ايداع  1,987.000الى  :الرحمه لتشكيل المعادن
 - 9فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18123وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-29برقم ايداع  2,250.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى سمايل للعيون
 - 10فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  16680وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع  2,239.000الى  :الشرقاوى للستيراد والتصدير
 - 11فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19405وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-02برقم ايداع  1,788.000الى  :اضافه سمه تجاريه اوبشن للتسويق اللكترونى
 - 12فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23480وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-23برقم ايداع  1,862.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /يوتيرن

الشخاص
 - 1محمد محمد مصطفى ابراهيم جالوس وكيل مفوض المقيد برقم قيد  11033وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-07برقم ايداع 871تم التأشير فى تاريخ  2010-06-07بــ تم تعيينه وكيل مفوض عن
صاحب الشان اعتبارا من 2022/06/28
 - 2امين احمد امين على ابو شعير وكيل مفوض المقيد برقم قيد  14445وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-06
برقم ايداع 3068تم التأشير فى تاريخ  2019-11-06بــ تم تعيينه وكيل مفوض عن صاحب الشان
اعتبارا من 2022/06/21
 - 3محمد السيد محمد البيومى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  23520وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع 1993تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ
 - 4محمد فوزى هاشم سليمان تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  23562وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع 2127تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1رضوان لتجارة السمنت و مواد البناء شركة سبق قيدها برقم  1792قيدت فى  1998-11-10برقم
ايداع  1408وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه والنتهاء من
تصفيتها نهائيا

رأس المال

العناوين
 - 1شركه رادا اسامه خليل وشركائها شركة سبق قيدها برقم  1456قيدت فى  1993-08-26برقم ايداع
1010وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى ورثه اسامه
خليل جريده  -دقادوس
 - 2شركه محمد محمد السكرى الخليفه و شركاه شركة سبق قيدها برقم  12434قيدت فى 2012-11-13
برقم ايداع 1304وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع للشركه
بالعنوان دنديط بملك عبد ا عثمان احمد رشيد
 - 3شركه محمد محمد السكرى الخليفه و شركاه شركة سبق قيدها برقم  12434قيدت فى 2012-11-13
برقم ايداع 1304وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم افتتاح فرع للشركه
بالعنوان شارع البنك الهلى بملك محمد عبد الوهاب احمد البدوى
 - 4باهر على ابراهيم زينه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8891قيدت فى  2006-11-13برقم ايداع
1249وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم افتتاح فرع للنشاط بناحيه شارع
حسان بن ثابت بملك عمر يحيى شوقى الفيومى
 - 5شركه غالى للنقل و الخدمات البتروليه شركة سبق قيدها برقم  14608قيدت فى  2015-09-28برقم
ايداع 1813وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تم افتتاح فرع للشركه
بالعنوان الربعين  36طريق السويس السماعيليه بالمدينه الصناعيه
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النشاط
 - 1شركه غالى للنقل و الخدمات البتروليه شركة سبق قيدها برقم  14608قيدت فى  2015-09-28برقم
ايداع  1813وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركه الى  /القيام
باعمال النقل و الخدمات البتروليه

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  14608 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-09-28برقم ايداع  1813الى شركه غالى للنقل و الخدمات البتروليه
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الشخاص
 - 1الشوادفى عبده سالم الشيخ مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  19525وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-30برقم ايداع  2082تم التأشير فى تاريخ  2019-07-30بــ  :حق الداره والتوقيع موكله
للطرف الشوادفى عبده سالم الشيخ والطرف السعيد احمد عبدا احمد مجتمعين او منفردين بشرط ان العمال التى
تصدر عنهما ضمن اغراض الشركه ولتحقيق الغرض من الشركه ولهما الحق فى الداره والتوقيع عن الشركه
امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والتعامل مع جميع البنوك والقتراض والرهن من البنوك باسم
الشركه ولحسابها وصرف الشيكات من جميع البنوك
 - 2السعيد احمد عبد ا احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  19525وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-30برقم ايداع  2082تم التأشير فى تاريخ  2019-07-30بــ  :حق الداره والتوقيع موكله
للطرف الشوادفى عبده سالم الشيخ والطرف السعيد احمد عبدا احمد مجتمعين او منفردين بشرط ان العمال التى
تصدر عنهما ضمن اغراض الشركه ولتحقيق الغرض من الشركه ولهما الحق فى الداره والتوقيع عن الشركه
امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والتعامل مع جميع البنوك والقتراض والرهن من البنوك باسم
الشركه ولحسابها وصرف الشيكات من جميع البنوك
 - 3هانى موسى احمد على مدير و شريك المقيد برقم قيد  14608وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-28
برقم ايداع  1813تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :يحق للمدير المسؤل تحويل ارصده حسابات
الشركه لدى البنوك الى حسابه الشخصى او للغير
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تجديد افراد
684

 - 1على محمد على القبانى تاجر فرد سبق قيده برقم  5402 :قيدت فى  2001-06-23برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 2هانى نور مرسى على تاجر فرد سبق قيده برقم  8527 :قيدت فى  2006-06-07برقم ايداع 574
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 3السعيد طارق السعيد احمد الستاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  16372 :قيدت فى  2017-03-20برقم
ايداع  693وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 4عبد الجواد حلمى عبده عماره الوتيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  8923 :قيدت فى 2006-11-26
برقم ايداع  1321وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-25
 - 5محمد رضا محمود محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  10931 :قيدت فى  2010-04-21برقم
ايداع  618وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-20
 - 6حنان فتحى السعيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  13073 :قيدت فى  2013-11-06برقم ايداع
 1379وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-05
 - 7ياسر رفعت محمد محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  5880 :قيدت فى  2002-01-15برقم
ايداع  56وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 8عبد العظيم محمد السيد سعدون تاجر فرد سبق قيده برقم  7924 :قيدت فى  2005-05-16برقم ايداع
 489وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-15
 - 9حازم جمال محمد محمد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  14752 :قيدت فى  2015-11-29برقم ايداع
 1441وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-28
 - 10هبه محمود عبد المعطى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  15848 :قيدت فى  2016-10-12برقم
ايداع  2377وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-11
 - 11مرفت محمود السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11974 :قيدت فى  2012-01-29برقم ايداع
 109وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-01-28
 - 12نور النبى هلل امام عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  3047 :قيدت فى  1999-07-01برقم ايداع
 1137وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-30
 - 13عبد الحميد حسن دياب البرى تاجر فرد سبق قيده برقم  6526 :قيدت فى  2002-12-17برقم ايداع
 1168وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-16
 - 14ميلد رشدى عزيز عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  11190 :قيدت فى  2010-08-15برقم ايداع
 1247وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-14
 - 15امال على ابراهيم منصور تحفه تاجر فرد سبق قيده برقم  12163 :قيدت فى  2012-05-06برقم
ايداع  549وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 16السيد الشحات شعبان لشين تاجر فرد سبق قيده برقم  12915 :قيدت فى  2013-07-30برقم ايداع
 970وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-29
 - 17فاضل نبيل محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  13838 :قيدت فى  2014-12-07برقم ايداع
 1951وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-06
 - 18على عبد الحميد ابراهيم محمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  15686 :قيدت فى
 2016-08-07برقم ايداع  1915وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-06
 - 19الحصرى لتعبئة المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  16370 :قيدت فى  2017-03-19برقم
ايداع  681وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 20خالد محمد حسن عطيه النجدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16385 :قيدت فى  2017-03-23برقم
ايداع  745وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
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 - 21الشنيطى للستيراد و المقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  11248 :قيدت فى  2010-09-26برقم
ايداع  1387وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-25
 - 22هناء غريب غريب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11759 :قيدت فى  2011-09-11برقم ايداع
 1013وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-09-10
 - 23رضا محمود احمد بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  13239 :قيدت فى  2014-02-19برقم ايداع
 236وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-18
 - 24محمد رضا على الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  14381 :قيدت فى  2015-06-17برقم ايداع
 1253وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-16
 - 25احمد عبد الفتاح والى سليمان عقل تاجر فرد سبق قيده برقم  14431 :قيدت فى  2015-07-08برقم
ايداع  1359وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-07
 - 26ابتهال مجدى على عبده على غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14684 :قيدت فى  2015-11-03برقم
ايداع  1243وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-02
 - 27محمد فهمى محمد محمود الغرابلى تاجر فرد سبق قيده برقم  14849 :قيدت فى 2015-12-24
برقم ايداع  1710وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-23
 - 28محمد مهدى خيرى ابو العل نور تاجر فرد سبق قيده برقم  16482 :قيدت فى  2017-04-20برقم
ايداع  973وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 29مريانا ناجى يوسف عطيه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  16283 :قيدت فى  2017-02-22برقم
ايداع  468وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 30اسلم السعيد عزوز ابو السعود كروان تاجر فرد سبق قيده برقم  16671 :قيدت فى 2017-07-02
برقم ايداع  1552وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 31مجدى محمد فتحى الشلتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  3243 :قيدت فى  1999-08-26برقم ايداع
 1403وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-25
 - 32نبيل نجيب ميخائيل مينا تاجر فرد سبق قيده برقم  4026 :قيدت فى  2000-03-05برقم ايداع
 272وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-04
 - 33صيدليه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4792 :قيدت فى  2000-11-15برقم ايداع 1351
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-14
 - 34صلح احمد احمد البنوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12500 :قيدت فى  1972-02-05برقم ايداع
 1455وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-04
 - 35محمد الهادى اسماعيل ابراهيم الخلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  15271 :قيدت فى 2016-04-05
برقم ايداع  871وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
 - 36السيد عبد العزيز عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  8404 :قيدت فى  1990-06-21برقم ايداع
 314وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-20
 - 37احمد السيد محمود محمد القنواتى تاجر فرد سبق قيده برقم  13501 :قيدت فى  2014-07-06برقم
ايداع  1109وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-05
 - 38محمد عبد الباسط سليمان حسن العور تاجر فرد سبق قيده برقم  15758 :قيدت فى 2016-08-31
برقم ايداع  2113وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-30
 - 39مصطفى محمود ابراهيم الحسينى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  16456 :قيدت فى
 2017-04-12برقم ايداع  925وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-11
 - 40تم تعديل السم التجارى الى رمضان السعيد للتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  4562 :قيدت فى
 2000-09-04برقم ايداع  1038وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-03
 - 41امال ابو بكر محمود السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11784 :قيدت فى  2011-09-27برقم ايداع
 1095وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-26
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 - 42احمد محمد شمس الدين عبد العظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13202 :قيدت فى
 2014-01-28برقم ايداع  108وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-01-27
 - 43اسماء عبد ا السيد عبد الحميد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  16276 :قيدت فى 2017-02-21
برقم ايداع  447وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 44اسلم عوض احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15945 :قيدت فى  2016-11-08برقم ايداع
 2610وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 45عبد الفتاح احمد عبد اللطيف شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  3511 :قيدت فى  1999-10-23برقم
ايداع  1769وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-22
 - 46علء فاروق السعيد مصطفى البدى تاجر فرد سبق قيده برقم  5002 :قيدت فى  2001-02-07برقم
ايداع  163وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
 - 47احمد مصطفى ذكى ابراهيم عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9314 :قيدت فى  2007-06-07برقم
ايداع  668وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 48سالى ممدوح محمد فوزى حسنين الكيال تاجر فرد سبق قيده برقم  12258 :قيدت فى
 2012-07-08برقم ايداع  777وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
 - 49عصام حامد ابو مسلم السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9177 :قيدت فى  2007-03-27برقم
ايداع  362وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 50ياسر المتولى حامد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  10156 :قيدت فى  2009-02-03برقم ايداع
 133وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-02
 - 51فتوح امين محمد شمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  11808 :قيدت فى  2011-10-17برقم ايداع
 1183وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-10-16
 - 52سميه عبد العظيم محمد سليمان طه تاجر فرد سبق قيده برقم  16329 :قيدت فى 2017-03-07
برقم ايداع  577وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 53محمود ماهر عوض على الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  16680 :قيدت فى 2017-07-03
برقم ايداع  1565وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 54احمد مصطفى محمد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  16712 :قيدت فى  2017-07-16برقم ايداع
 1677وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 55سامح محمد ابراهيم منصور الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  5859 :قيدت فى  2002-01-07برقم
ايداع  22وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-06
 - 56مؤسسة عادل عبد ا سليم شبايك تاجر فرد سبق قيده برقم  9137 :قيدت فى  2007-03-12برقم
ايداع  287وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 57شنوده فرج عطيه فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  13149 :قيدت فى  2013-12-19برقم ايداع
 1610وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-18
 - 58احمد ابو العل عبد المنعم عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  15556 :قيدت فى 2016-06-08
برقم ايداع  1547وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-07
 - 59ورده مسعد الحسانين محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  16073 :قيدت فى 2016-12-15
برقم ايداع  2973وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 60اشرف خيرى المرزوقى عبد الوهاب عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  16308 :قيدت فى
 2017-03-01برقم ايداع  529وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-28
 - 61احلم ابراهيم سليمان رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  16581 :قيدت فى  2017-05-24برقم
ايداع  1280وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 62احمد محمود السيد احمد نوح تاجر فرد سبق قيده برقم  15168 :قيدت فى  2016-03-13برقم
ايداع  646وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
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 - 63السعيد احمد انور السيد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  16100 :قيدت فى  2016-12-21برقم
ايداع  3044وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 64عصام السعيد ابراهيم الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  16485 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  981وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 65عزه حلمى على عبد اللطيف رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  10732 :قيدت فى 2010-01-24
برقم ايداع  115وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-01-23
 - 66ناديه محمد محمد احمد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  15623 :قيدت فى  2016-07-13برقم
ايداع  1735وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-12
 - 67محمد احمد المرزوقى الشحات ابو حمرة تاجر فرد سبق قيده برقم  15772 :قيدت فى
 2016-09-06برقم ايداع  2162وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-05
 - 68حماده محمد عبد العزيز عبد ا سمك تاجر فرد سبق قيده برقم  16228 :قيدت فى 2017-02-06
برقم ايداع  308وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 69محيى الدين ابراهيم عبدالقادر محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  16401 :قيدت فى
 2017-03-27برقم ايداع  779وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-26
 - 70احمد ابو الخير محمد على القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم  16649 :قيدت فى 2017-06-14
برقم ايداع  1492وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 71ابراهيم حامد محمد عبد الرحمن ابو عوف تاجر فرد سبق قيده برقم  1144 :قيدت فى
 1998-06-27برقم ايداع  616وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-06-26
 - 72محمد حامد محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8644 :قيدت فى  2006-08-01برقم ايداع
 805وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-31
 - 73محمد عبد العظيم مصباح البندارى تاجر فرد سبق قيده برقم  12257 :قيدت فى 2012-07-08
برقم ايداع  776وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-07
 - 74هديه احمد عبد الفتاح شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  13518 :قيدت فى  2014-07-13برقم ايداع
 1145وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-12
 - 75عبد الغفار حلمى عبد الغفار على جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  16350 :قيدت فى
 2017-03-12برقم ايداع  616وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-11
 - 76صالح على على حسن زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  16766 :قيدت فى  2017-07-27برقم
ايداع  1813وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-26
 - 77ياسر محمود محمد الشنبه تاجر فرد سبق قيده برقم  4718 :قيدت فى  2000-10-25برقم ايداع
 1250وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-24
 - 78ابراهيم عبد الخالق عبد الفتاح على الشهابى تاجر فرد سبق قيده برقم  15591 :قيدت فى
 2016-06-22برقم ايداع  1629وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-06-21
 - 79احمد حامد عبد الحميد احمد نافع تاجر فرد سبق قيده برقم  16673 :قيدت فى  2017-07-02برقم
ايداع  1557وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 80زينب محمد محمد ابو جماز تاجر فرد سبق قيده برقم  11384 :قيدت فى  2010-12-14برقم ايداع
 1726وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-12-13
 - 81علء محمد حسن محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12859 :قيدت فى  2013-06-17برقم
ايداع  838وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-16
 - 82احمد السيد متولى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16079 :قيدت فى  2016-12-15برقم ايداع
 2986وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
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 - 83نادر صبرى حبيب سيدين بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  16389 :قيدت فى  2017-03-26برقم
ايداع  753وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25

تجديد شركات
 - 1رضوان لتجارة السمنت و مواد البناء شركة سبق قيدها برقم  1792 :قيدت فى  1998-11-10برقم
ايداع  1408وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/11/2023
12:00:00ص
( - 2شركه العزب للمقاولت) مهندس  /محمد مصطفى العزب على عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 16662قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع  1531وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2027ص
 - 3شركة ورثة عيسى ابراهيم مسلم حبيب شركة سبق قيدها برقم  14266 :قيدت فى  2015-05-07برقم
ايداع  961وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/05/2025
ص
 - 4شركة وليد احمد راشد راشد السحار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11982 :قيدت فى
 2012-02-01برقم ايداع  127وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/01/2027ص
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