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قيود أفراد

1 - احمد جمعه سيد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1948 ورقم 

قيد 31451    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا ش ذكى مرسى عزبة 

الجندى ملك/عبدا عبدالعظيم عبدالستار

2 - اسلم فتحي علي ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1953 

ورقم قيد 31452    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وتصنيع موبليا, بجهة محافظة القليوبية ش الجبانة طنان ملك 

/ سامح فتحى علىابوالسعود

3 - عبدالفتاح عبدالغني عبدالفتاح ابراهيم عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-01 

برقم ايداع 1960 ورقم قيد 31454    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش اولد محسن 

باسوس ملك/ احمد محمد فهمي

4 - فاطمه شعبان نجم علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1962 

ورقم قيد 31455    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة القليوبية عزبه الربعون ابو الغيط ملك/  

احمد محمد عبد الغني

5 - حافظ احمد سعيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1986 

ورقم قيد 31456    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع الحروف بالليزر فيماعدا الكمبيوتر والدعاية والعلن, 

بجهة محافظة القليوبية 16 ح ابراهيم هاشم متفرع من الشعراوى ملك /ابراهيم محمد محمود ابراهيم

6 - عزت حلمي باسليوس دميان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1987 

ورقم قيد 31457    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 6 شارع البابا متفرع من نادى 

البلستيك ملك/ ظريف حلمى باسليوس

7 - محمد جمال محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1991 

ورقم قيد 31458    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية عزبة رستم باسوس ملك / عبدالحميد 

خفاجى عبدالحميد

8 - محمد ابراهيم محمد علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

1996 ورقم قيد 31459    محل رئيسى  عن تجارة حديد, بجهة محافظة القليوبية ش شريف بلقس ملك / ابراهيم 

محمد على

9 - نورا محمد عصام السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1997 ورقم قيد 31460    محل رئيسى  عن مكتب دفع الكتروني وخدمات تامينيه, بجهة محافظة القليوبية ش 

52 مساكن بهتيم الدور الرضي بجوار التامينات ملك/ عيد محمود خلف ا ابراهيم

10 - احلم محمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1999 

ورقم قيد 31461    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال ) بعد التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 3 ش الهدي والتور ميت نما ملك/ محمد احمد محمد عثمان

11 - فرج سيد ابراهيم علي ابو عابد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2002 ورقم قيد 31462    محل رئيسى  عن  دخول مزادات ومناقصات حكوميه وعموميه وتوريدات عموميه 

فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر, بجهة محافظة القليوبية عزبه حسن محسن باسوس  ملك/ محمود سعيد 

احمد

12 - احمد حسن سيد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2004 

ورقم قيد 31463    محل رئيسى  عن تقطيع وتوريد زجاج دابل ) جورجيا واسكلكشر(, بجهة محافظة القليوبية 

باسوس خلف مكتب بريد باسوس ملك/ فتحي صلح احمد محمد
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13 - محمود معوض مصطفي عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2005 ورقم قيد 31464    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر, بجهة 

محافظة القليوبية 39 ش 3 ارض عبد الكريم نصر بهتيم ملك/ محمد خليل موسي خليل

14 - عمرو علي امين الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2013 

ورقم قيد 31465    محل رئيسى  عن سروجي سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش 9 من ش الشعراوي مدينه 

الحلم بهتيم ملك/ محمود ابراهيم محمد

15 - سيد عبدالسميع فرغلي عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2016 ورقم قيد 31466    محل رئيسى  عن محل كاوتش, بجهة محافظة القليوبية ش سيد بدر ميت حلفا ملك/ 

خليل عبدالفتاح خليل

16 - رشا رجب الطوخي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2019 

ورقم قيد 31468    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت, بجهة محافظة القليوبية 1 ش بشير الفرنوانى 

ملك/ محمد علء الدين عنتر

17 - مينا رفعت عزيز خلف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2023 

ورقم قيد 31469    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة القليوبية 56 ش الزهار متفرع 

من ش احمد عرابى ملك/ وجيه نقول فرج منصور

18 - عبدالمسيح فهيم شحاته عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2041 ورقم قيد 31471    محل رئيسى  عن تجارة الجملة الخاصة بالموارد الولية الزراعية والحيوانات الحية, 

بجهة محافظة القليوبية بهتيم ش احمد عرابى ام بيومى ملك عبدالمسيح فهيم شحاته عبدالمسيح

19 - يحيي سيد قاسم سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2042 ورقم 

قيد 31473    محل رئيسى  عن تجاره سيارات وقطع غيار سيارات مستعمله من المزادات الحكوميه والعامه, 

بجهة محافظة القليوبية 1 ش الميزان ميت حلفا ملك/ طارق عبد الراضي سكر

20 - علي قاسم حسين صادق حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 31474    محل رئيسى  عن تجارة خامات بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش على محروس 

ابوسنة على البطىء ملك / محمد احمد مطاوع

21 - احمد خالد ابراهيم سالم الحافي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2058 ورقم قيد 31479    محل رئيسى  عن مصنع خراطيم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس ملك/ امل 

مامون سالم

22 - أحمد مصطفى السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2065 ورقم قيد 31480    محل رئيسى  عن مصنع وتجارة الحذية, بجهة محافظة القليوبية شارع البحر ميت 

حلفا ملك وفاء عبدالقادر احمد

23 - علي محمود ابوضيف هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2066 

ورقم قيد 31482    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة القليوبية 9 ش الحرية ملك محمود محمد عمر

24 - مايكل موسي بستان عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

2098 ورقم قيد 31486    محل رئيسى  عن ثلجة تجميد, بجهة محافظة القليوبية 8 ش ترعة الشرقاوية ميت 

نما ملك /عماد موسى بستان

25 - مروة عادل زكى عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2099 ورقم 

قيد 31487    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة القليوبية ش خليل ابراهيم موسى المدينة الخضراء 

ملك/ ابراهيم سعد محمود عبدالفتاح
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26 - عفيفي علي عفيفي حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2100 

ورقم قيد 31488    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم كهرباء, بجهة محافظة القليوبية ش عز الدين باسوس ملك/ 

سامية صلح محمد عبدا

27 - احمد حسين عبدالفتاح حسين الطور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

2132 ورقم قيد 31490    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك و اسلك كهرباء, بجهة محافظة القليوبية 

باسوس ش مسجد السلم ملك عيد محمد احمد فايد

28 - احمد ابراهيم محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2133 

ورقم قيد 31491    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط شارع الترعة ابوالغيط ملك/ 

محمود طه محمود سليمان

29 - عبدا يحي ابراهيم الجهيني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2145 

ورقم قيد 31493    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية ش القسم الجديد قليوب البلد 

ملك / سعيد نبيل السيد

30 - نجم على صادق محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2157 ورقم قيد 31494    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القليوبية البرادعة ملك/ سميحة على جمعة 

صالح

31 - مصطفي محمد عبدالعزيز علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2161 ورقم قيد 31495    محل رئيسى  عن مصتع تلوين فوم فيما عدا الكمبيوتر, بجهة محافظة القليوبية عزبه 

الجندي ميت حلفا ملك/ سيد ابراهيم علي الجندي

32 - ياسر محمد عبدالنظير داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2163 ورقم قيد 31496    محل رئيسى  عن صناعة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة القليوبية 7 ش محمد 

مصيلحى ام بيومى ملك / كرومل مكرم ذكى

33 - ايمان سويلم موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2166 

ورقم قيد 31497    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية 16 شارع محمد ندا ملك/ 

علء محمود مرغنى

34 - محمد صلح سيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2167 ورقم 

قيد 31498    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 4 ش الجيزاوى من ش النصر 

الشرقاوية البحرية ملك/ محمد علم الدين ابراهيم

35 - محمد نجدى محمد نجدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2171 

ورقم قيد 31499    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية توريد مواسير, بجهة محافظة القليوبية 110 ش 4 

عزبة ناصربهتيم ملك / رجب احمد عبدا

36 - احمد نادر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2196 ورقم 

قيد 31501    محل رئيسى  عن مصنع بلوره بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس بجوار الدائري ملك/ 

بدران احمد محمد

37 - رمضان محمد عمر عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2198 

ورقم قيد 31502    محل رئيسى  عن مصنع مواسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش اولد محسن باسوس 

ملك/ احمد عبد السلم عوض

38 - احمد عبدالحميد قناوي عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2208 

ورقم قيد 31504    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة القليوبية 52ش منتصر عزبه رستم 

ملك/ احمد عبد الحميد قناوي عبيد
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39 - رشا سليمان ابراهيم سليمان عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 2228 ورقم قيد 31506    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية بهاده  ملك/ سامر 

سيد زكي محمد

40 - عاطف احمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2239 

ورقم قيد 31508    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال ) تجميع وتجهيز وتركيب (, بجهة محافظة القليوبية 2 

شارع ابو بكر الصديق مدينه الزهراء بهتيم ملك/ عبدالنبى عبدالوهاب ابراهيم

41 - امل جمعه ايوب ايوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2248 ورقم 

قيد 31510    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة القليوبية 3 ش عبدالرحمن صالح امام الجامع الكبير 

منشيه الحريه ملك/ على محمد دسوقى سيد

42 - ابراهيم احمد ابراهيم عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2278 ورقم قيد 31511    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع الخزانات البلستيك, بجهة محافظة القليوبية طريق 

قلما كفر ابوجمعه ملك/ احمد ابراهيم عبد الرحمن

43 - ابوبكر محمود امين قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2303 

ورقم قيد 31513    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه  ملك/ محمد منصور 

عبد الغني منصور

44 - عبدالفتاح سيد عبدالفتاح عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2307 ورقم قيد 31515    محل رئيسى  عن ورشه تركيب تيل فرامل ودبرياج, بجهة محافظة القليوبية 3 ش 

مصر اسكندريه شبرا البلد ملك/ سيد سيد عبد الفتاح عبد العال

45 - نادر زغلول عبدالمقصود سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2309 ورقم قيد 31516    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمي, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه ميت 

حلفا ملك/ نعيمه ابراهيم سيد الديب

46 - محمد ممدوح محمود سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2313 

ورقم قيد 31517    محل رئيسى  عن مصنع مراتب, بجهة محافظة القليوبية 3 ش المدينه المنوره مدينه بدر 

السكنيه ملك/ مها عيد اسماعيل

47 - محمد سيد حسين شعراوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2315 

ورقم قيد 31518    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية ش جامع القصاص ميت حلفا ملك/ 

رمضان محمد علي

48 - اسلم اشرف ذكى احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2319 ورقم قيد 31521    محل رئيسى  عن ورشة تيل فرامل, بجهة محافظة القليوبية 48 ش 10 عزبة ناصر 

مسطرد ملك/ اشرف ذكى احمد على
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فروع الفراد

1 - احمد عادل السيد عبد ا غنيم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   1954 ورقم قيد   31453  محل فرعى  

عن تجاره العطور ومستحضرات التجميل  بجهة محافظة القاهرة 1ح الشافعى ناصيه الوحده العربيه - من ش مصطفى 

حافظ - محل بالدور الرضى

2 - احمد عادل السيد عبد ا غنيم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   1954 ورقم قيد   31453  محل فرعى  

عن تجاره العطور ومستحضرات التجميل  بجهة محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / 1ش مسجد الصوالحة من 

15 مايو شبرا الخيمة القليوبية بملك حسين عبدا عبد الحميد

3 - يوسف احمد يوسف ابراهيم  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   2053 ورقم قيد   31477  محل فرعى  

عن توريدات اثاث مكتبى  بجهة محافظة القاهرة 10ح احمد محروس من ش القبه الميريه

4 - يوسف احمد يوسف ابراهيم  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   2053 ورقم قيد   31477  محل فرعى  

عن توريدات اثاث مكتبى  بجهة محافظة القليوبية اضافة فرع بعنوان شبرا الخيمه شرق3 ش الدكتور انوار

5 - عمادالدين عبدالرحمن عبدالجواد فايد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2094 ورقم قيد   31485  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط /المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه والتوريدات العموميه والصناعيه والهندسيه 

والستشارات للنشاط الصلي  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/القناطر الخيرية باسوس ش المعهد الديني 

الكوبري الجديد

6 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   2138 ورقم قيد   31492  محل فرعى  

عن مصنع تصنيع الومنيوم  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/الخرقانية ش الرشاح المردوم القناطر الخيرية

7 - سامح ثابت بحيره سعيد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   2206 ورقم قيد   31503  محل فرعى  عن 

ورشة تصنيع وبيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة القاهرة تعديل ليصبح المركز الرئيسى / 

16 ش مرزا - وكالة البلح

8 - سامح ثابت بحيره سعيد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   2206 ورقم قيد   31503  محل فرعى  عن 

ورشة تصنيع وبيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / 8 ب 

20034 مدينة العبور - المنطقة الصناعية - القليوبية

9 - احمد بدري محمد عبد العاطي  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2246 ورقم قيد   28741  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة القليوبية 66ش 15 مايو - عزبة عثمان حوض الدهيش بجوار كريستال عصفور

10 - احمد بدري محمد عبد العاطي  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2246 ورقم قيد   28741  محل 

فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة عبد الكريم محسب

11 - احمد حمدى عبدالحليم حسن قناوى  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2234 ورقم قيد   30761  محل 

فرعى  عن منفذ بيع البان  بجهة محافظة القليوبية ش سيدي عواض قليوب البلد ملك / فاطمه احمد حسني

12 - محمد محسن محمد فريد احمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2240 ورقم قيد   31509  محل 

فرعى  عن تسويق عقارى ومقاولت  بجهة محافظة القاهرة 4 عمارات العبور صلح سالم شقه 6 الدور 14

13 - محمد محسن محمد فريد احمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2240 ورقم قيد   31509  محل 

فرعى  عن تسويق عقارى ومقاولت  بجهة محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان / 40 شارع الكعبة الشريفة من 

شارع الحبيبي

14 - محمد كامل بكير منصور  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   2302 ورقم قيد   31512  محل فرعى  

عن اضافة نشاط الملبس الجاهزة )فيماعدا الملبس العسكرية واكسسوارتها( وتجميع وصيانة طلمبات ضخ البنزين 

والسولر والسوائل والمقاولت العمومية  بجهة محافظة القليوبية 2ش الشرطة بجوار قسم شبرا الخيمة ثان بملك / 

ابراهيم محمد ابراهيم

15 - محمد كامل بكير منصور  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   2302 ورقم قيد   31512  محل فرعى  

عن اضافة نشاط الملبس الجاهزة )فيماعدا الملبس العسكرية واكسسوارتها( وتجميع وصيانة طلمبات ضخ البنزين 

والسولر والسوائل والمقاولت العمومية  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 13 ابراج شركة النيل للسكان 

- اغاخان
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قيود الشركات

1 - اسماء حسب ا فرحات زعيمه وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    2018 ورقم قيد  31467    مركز عام  عن توريدات ادوات كتابيه وادوات نظافه وتوريدات 

عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر  بجهة محافظة القليوبية 18 ش توفيق الحكيم بيجام

2 - صالح مختار صالح البلبيسي وشريكيه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    2050 ورقم قيد  31476    مركز عام  عن تجاره الخشاب وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر  بجهة محافظة القليوبية 4 ش نجم الدين حي البحات بجوار الجسر ملك/ مختار صالح البلبيسي

3 - ناصف نصحى فهمى وشريكته ماريان هانى اسكندر شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    2093 ورقم قيد  31484    مركز عام  عن توريدات عمومية  بجهة محافظة 

القليوبية ش جسر النيل باسوس

4 - هاله عبد الحليم حسن وشريكها شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

2192 ورقم قيد  31500    مركز عام  عن مصنع انتاج بروتين واعلف للثروه الحيوانيه والداجنه  بجهة 

محافظة القليوبية عزبه الشقرفي اجهور الصغري

5 - ورثه محمد كامل محمود- شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

2220 ورقم قيد  31505    مركز عام  عن تجاره قطع غيار السيارات والتوريدات العموميه فيما عدا توريد 

العماله واجهزه الكمبيوتر  بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه

6 - محمد سمير حسن المهدي وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    2316 ورقم قيد  31520    مركز عام  عن مخبز بلدي  بجهة محافظة القليوبية 7 ش خلف الثوره من 

ش احمد عرابي منشيه عبد المنعم رياض

فروع الشركات

1 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    2076 ورقم قيد   31341   فرعى  

عن وبيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القليوبية 1 ش 6اكتوبر ترعة السماعيلية 

مسطرد الدور الرضي و الدور الول

2 - اولد سيد حنفى وشركاؤهم   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    2078 ورقم قيد   31341   فرعى  

عن وبيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل المطاعم  بجهة محافظة القليوبية حوض الدكر الشرقي 45 ضمن 

القطعة 95,94 مسطرد

3 - شركه مصر للصرافه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    2242 ورقم قيد   31362   فرعى  عن 

اضافة نشاط /شراء وبيع ارصدة حسابات النقد الجنبى فى اطار السوق الحرة لحسابها وتحت مسئوليتها ويتم 

التحصيل فى حالة الشراء والتغطية فى حالة البيع عن طريق حساباتها لدى المصارف المعتمدة  بجهة محافظة 

القليوبية افتتاح فرع بالعنوان / شارع حلقه القطان - شبين القناطر

4 - حازم عبدالعال محمد وشريكه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    2231 ورقم قيد   31507   

فرعى  عن تجارة وتوزيع كافه المنتحات الغذائية والنقل والتوزيع فى جميع انحاء الجمهورية والتوكيلت التجارية 

بكافة انواعها فيما عدا الكمبيوتر والنترنت  بجهة محافظة الجيزة تعديل عنوان المركز العام إلى:- 2 شارع 

مصنع الكيماويات - فيصل

5 - حازم عبدالعال محمد وشريكه   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    2231 ورقم قيد   31507   

فرعى  عن تجارة وتوزيع كافه المنتحات الغذائية والنقل والتوزيع فى جميع انحاء الجمهورية والتوكيلت التجارية 

بكافة انواعها فيما عدا الكمبيوتر والنترنت  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/عزبة رشوان الشارع 

العمومي نزلة الطريق الدائري بهتيم بلقيس شبرا الخيمة مركز قليوب
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 محو - شطب

1 - طارق محمد حكمت محمد لطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   465 قيد فى 01-03-1992 برقم ايداع  135 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة

2 - اسلم فوزى امين عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   11566 قيد فى 02-08-1999 برقم ايداع  1915 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

3 - جمال الدسوقى السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28714 قيد فى 22-10-2008 برقم ايداع  2273 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة نهائيا

4 - تعديل السم التجارى الى رحلت محمد سيد امام خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29374 قيد فى 

21-11-2011 برقم ايداع  2265 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

5 - مؤسسه الزميتي للبلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم   25422 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  1245 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

6 - محمد رمضان خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17810 قيد فى 07-08-2002 برقم ايداع  2011 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

7 - ماهر جمعه حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4939 قيد فى 02-11-1996 برقم ايداع  1459 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - محمد حسن تمساح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29800 قيد فى 03-03-2015 برقم ايداع  389 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

9 - فرج حسن عطيه يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   17477 قيد فى 20-12-2009 برقم ايداع  2491 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسي الخر

10 - عبد المحسن رضا محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31382 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع  

1000003 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

11 - عبد المحسن رضا محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31382 قيد فى 12-06-2019 برقم ايداع  

1000007 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

12 - محمد محمد مامون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26802 قيد فى 19-11-2006 برقم ايداع  4088 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

13 - تعديل السم التجارى الى  حامد محمد مصطفى ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   24683 قيد فى 

22-02-2006 برقم ايداع  517 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا للوفاه

14 - حسين على محمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27909 قيد فى 22-04-2007 برقم ايداع  1477 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - منى محمد عبد الرحيم عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28062 قيد فى 03-07-2007 برقم ايداع  

2152 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - رضا عبد الرحيم جبر والى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15556 قيد فى 22-05-2001 برقم ايداع  

1116 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

17 - يحيى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18413 قيد فى 16-12-2002 برقم ايداع  3064 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

18 - ايمن زاهر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27747 قيد فى 19-03-2007 برقم ايداع  1080 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة

19 - جيرمين فريد فخرى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25638 قيد فى 15-06-2006 برقم ايداع  

2130 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

20 - محمد كامل محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4621 قيد فى 30-09-1996 برقم ايداع  1079 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

21 - محمود على عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16913 قيد فى 11-02-2002 برقم ايداع  373 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا
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22 - عبد الصبور حامد محمد جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   20954 قيد فى 26-05-2004 برقم ايداع  

1448 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط نهائيا

23 - مصوغات ومجوهرات طارق  تاجر فرد سبق قيده برقم   15020 قيد فى 10-02-2001 برقم ايداع  

300 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

24 - على سويدان الحاج عساسه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27340 قيد فى 31-01-2007 برقم ايداع  364 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

25 - محمد عبدالسميع خليل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29948 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع  

861 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

26 - يحيى عبد الحميد صقر علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21305 قيد فى 21-07-2004 برقم ايداع  

2077 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

27 - نرجس سعيد سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3144 قيد فى 07-05-1995 برقم ايداع  448 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

28 - إسلم محمد محمد حسن حيدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   23359 قيد فى 05-07-2005 برقم ايداع  

2103 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - رومانى جرجس يوسف عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   25046 قيد فى 13-04-2006 برقم ايداع   

1170 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - سيد عبد الشافى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   11947 قيد فى 05-10-1999 برقم ايداع   2488 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - سيد هاشم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   28881 قيد فى 28-05-2009 برقم ايداع   1160 فى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - ياسر عامر مصطفى محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   26869 قيد فى 23-11-2006 برقم ايداع   

4209 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8049 قيد فى 13-12-1997 برقم ايداع   4525 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

6 - صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8049 قيد فى 28-05-2007 برقم ايداع   1807 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

7 - محمد فتحى عبد الجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20998 قيد فى 02-06-2004 برقم ايداع   

1535 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد عبدالحكيم محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   30793 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع   

1061 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - علي ابراهيم علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   30346 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع   197 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - محمد ابراهيم احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   26430 قيد فى 19-09-2006 برقم ايداع   3449 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - احمد سمير حسن بسه تاجر فرد سبق قيده برقم   31106 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع   2705 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

12 - عمرو علي امين الصعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم   31465 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   2013 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

13 - سيد عفيفى على الفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   27097 قيد فى 24-12-2006 برقم ايداع   4666 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000,000.000

14 - مسعد سيد أحمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم   17769 قيد فى 31-07-2002 برقم ايداع   1949 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

15 - ابو سريع حمدى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   24106 قيد فى 13-11-2005 برقم ايداع   3445 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - احمد محمد حسين المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم   29974 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع   1528 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - امال عثمان عثمان جميل تاجر فرد سبق قيده برقم   1491 قيد فى 10-07-1993 برقم ايداع   399 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - محمد سيد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   16226 قيد فى 25-09-2001 برقم ايداع   2101 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

19 - حسام الدين احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1810 قيد فى 29-11-1993 برقم ايداع   757 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - فاتن سمير محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   20918 قيد فى 22-05-2004 برقم ايداع   1375 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

21 - محمد عبد ا احمد حسب النبى تاجر فرد سبق قيده برقم   25708 قيد فى 22-06-2006 برقم ايداع   

2237 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - مصطفى شعبان عمر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   31095 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع   

2651 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - سامح صابر ثابت عطيت ا تاجر فرد سبق قيده برقم   31424 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع   

1782 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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العناوين 

1 - تعديل السم التجارى الى رحلت محمد سيد امام خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    29374 قيد فى 

21-11-2011 برقم ايداع    2265 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء  الفرع / الجيزة سقارة البدرشين

2 - رومانى جرجس يوسف عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    25046 قيد فى 13-04-2006 برقم ايداع    

1170 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 18 ش كمال الساعاتي الوحده 

العربيه ملك/ عنتر عبد الوهاب ابراهيم

3 - تعديل السم التجاري الى  مؤسسة الزميتى للبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم    25422 قيد فى 

24-05-2006 برقم ايداع    1798 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم 

الغاء الفرع

4 - مؤسسه الزميتي للبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم    25422 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    1245 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن فى قطعة رقم465 ش 

حوض النجاح رقم2 ناحية ابوسنة قليوب

5 - ابراهيم احمد محمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    26834 قيد فى 21-11-2006 برقم ايداع    

4142 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الي/ 4ش 

عمارات الوقاف م الشركه السعوديه شقه رقم 1 الدور الرابع

6 - تعديل السم التجارى الى  مكتب رحلت احمد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    22660 قيد فى 

12-03-2005 برقم ايداع    721 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تصحيح العنوان / 3 ش مبارك حسين من غبر سعد مدينة المنوفية ملك / على مباؤك حسين

7 - صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8049 قيد فى 28-05-2007 برقم ايداع    1807 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبه رشدى 39 ش الترعه البولقيه 

شبرا الخيمه ملك / بخاطرها عزمى ناجى

8 - صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8049 قيد فى 13-12-1997 برقم ايداع    4525 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 17 ش السلم عزبة 

الجوهرى شبرا الخيمة ملك / محمد عبدالمجيد

9 - صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8049 قيد فى 13-12-1997 برقم ايداع    4525 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبه رشدى 39 ش الترعه البولقيه 

شبرا الخيمه ملك / بخاطرها عزمى ناجى

10 - محمد حسن تمساح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29800 قيد فى 03-03-2015 برقم ايداع    389 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

11 - علي ابوسريع حافظ عبدالحميد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم    31449 قيد فى 28-07-2022 برقم 

ايداع    1938 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ 9 ش 

جسر النيل باسوس ملك/ ابوسريع حاقظ عبد الحميد

12 - فرج حسن عطيه يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    17477 قيد فى 08-06-2002 برقم ايداع    1443 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء المحل الرئيسي الخر / عزبة اسما 

ميت حلفا م قليوب ملك حسن عطيه يونس ونشاطه مواشي حلبه

13 - عبد المحسن رضا محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    31382 قيد فى 12-06-2019 برقم ايداع    

1000007 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع  القناطر الخيريه 

عزبه الهالى ملك سامى حسنى ظريف

14 - عبد المحسن رضا محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    31382 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع    

1000003 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع عزبه دار الكتب 

القناطر الخيريه بملك رمضان عبدالرؤوف
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15 - عمرو ابوالحمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27470 قيد فى 15-02-2007 برقم ايداع    

606 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش نور السلم ن شارع 

المعتمدية ارض اللواء العجوزة

16 - علي ابوسريع حافظ عبدالحميد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم    31449 قيد فى 28-07-2022 برقم 

ايداع    1938 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 9 ش جسر النيل باسوس 

ملك/ بربرى حافظ عبدالحميد

17 - خيرى ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    4309 قيد فى 25-06-1996 برقم ايداع    623 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الي/ باسوس خلف البوسته 

ملك/ ابراهيم عفيفي عليوه

18 - احمد احمد محمد ابو الذهب تاجر فرد سبق قيده برقم    29985 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    

1682 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الى/ قليوب البلد 

امام محلت مجلس المدينة ملك/ احمد احمد محمد ابوالدهب

19 - محمد يسري محمد مدبولي زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    31349 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

1333 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/  ش الهليلى 

بحرى السكة الحديد قليوب البلد ملك/ سليمان محمد سليمان

20 - العامر للتجارة والصناعة)احمد عامر حسانين( تاجر فرد سبق قيده برقم    25373 قيد فى 1976-11-13 

برقم ايداع    14200 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان 

الي/ 41 زمام حوض المائه الطريق البطئ ميت حلفا ملك/ احمد عامر حسانين

21 - حسام كمال عبدالرحمن قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    27802 قيد فى 26-03-2007 برقم ايداع    

1178 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ 8 ش الخولي 

من ش النص مدينه 6 اكتوبر ملك/ ياسر السيد محمد

22 - سيد امام سيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    31093 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    2644 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 5 ش الكوبرى باسوس 

ملك/ سيد مهدى امام

23 - ايمن احمد عبد الوهاب عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    9803 قيد فى 19-01-2011 برقم ايداع    

186 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى   / ش سوق 

الثلثاء امام قاعة الزهور للفراح القناطر الخيرية ملك / فؤاد بطرس يعقوب

24 - ايمن احمد عبد الوهاب عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    9803 قيد فى 04-10-1998 برقم ايداع    

2517 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى الخر الى/ 

ش سوق الثلثاء امام قلعة الزهور للفراح ملك فؤاد بطرس يعقوب

25 - شنودة جرجس صادق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    31369 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

1494 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح عنوان الفرع الى/ 38 

ش عبدالمنعم حسين مرسى الصباغين خلف نادى النشوى الدور الرضى القلج

26 - محمد حلمي رزق ابومايله تاجر فرد سبق قيده برقم    30998 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع    

2115 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ ش البحر 

قريه الصلح الزراعي ميت حلفا ملك/ محمد حلمي رزق ابو مايله

27 - رفعت تهامى مبروك مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    26606 قيد فى 16-10-2006 برقم ايداع    

3751 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الي/ عزبه 

شراره حوض الحريه اما شركه الكهرباء ملك/ رفعت تهامي مبروك

28 - حسن عزت عبدالمطلب زيادة تاجر فرد سبق قيده برقم    24559 قيد فى 02-02-2006 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طنان قليوب ملك/ منى مسعد فراج

29 - احمد محمد حسين المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    29974 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع    

1528 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ ش زكريا 

محي الدين مدينه التعاون ملك/ هدي محمد محمد
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30 - محمد سيد محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    16226 قيد فى 22-04-2012 برقم ايداع    834 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 15ش  العروبة قليوب المحطة ملك على 

على محمود شريف

31 - محمد سيد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    16226 قيد فى 25-09-2001 برقم ايداع    2101 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 35 ش العروبه ارض الجهيني قليوب 

البلد ملك جمال جاد الرب علي

32 - محمد سيد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    16226 قيد فى 25-09-2001 برقم ايداع    2101 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 15ش  العروبة قليوب المحطة ملك على 

على محمود شريف

33 - محمد سيد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    16226 قيد فى 25-09-2001 برقم ايداع    2101 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ 7 ش سمير الشامي 

ارض الجهيني ملك/ عزيزه محمد رشاد محمد

34 - احمد حمدى عبدالحليم حسن قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    30761 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

869 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش سيدي عواض قليوب البلد ملك 

/ فاطمه احمد حسني

35 - احمد حمدى عبدالحليم حسن قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    30761 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

869 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ حوض غيط 

الريش زمام قليوب ش صويره من ش الثلثيني ملك/ عزه حسين عبد السميع

36 - محمد احمد محمود عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    24400 قيد فى 31-12-2005 برقم ايداع    

3992 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ 43 ش 2 

مساكن الضباط ملك/ سماح رجب عواد

37 - اسامه محمد عبدالمقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30837 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    

1305 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الي/ عقار رقم 

9حوض الوقف باسوس ملك/ اسامه محمد عبد المقصود
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النشاط

1 - بيتر بولس لوقا حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  25667 قيد فى 19-06-2006 برقم ايداع    2169وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجميع قطع غيار ادوات منزلية

2 - مصطفى مجدى محمد طه غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  31231 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    641

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مزرعة تربية وتجارة دواجن تسمين 

وبيع منتجاتها

3 - رومانى جرجس يوسف عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  25046 قيد فى 13-04-2006 برقم ايداع    

1170وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ ورشه نجاره

4 - تامر محمد عبد ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  18451 قيد فى 23-12-2002 برقم ايداع    3130

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تصنيع مستحضرات تجميل لدي لغير

5 - صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8049 قيد فى 13-12-1997 برقم ايداع    4525وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع حصير بلستيك والستيراد و التصدير فيما عدا 

المجموعة 19 و المجموعة 6 فقره 36

6 - صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8049 قيد فى 28-05-2007 برقم ايداع    1807وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل لتجاره مستلزمات ورش ومصانع

7 - حسام الدين محمود عيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22838 قيد فى 10-04-2005 برقم ايداع    1056

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط/ تجاره مواتير مستعمله وتوريد قطع غيار 

سيارات

8 - عمرو ابوالحمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27470 قيد فى 15-02-2007 برقم ايداع    606

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الرئيسى /تجارة قطع غيار أجهزة كهربائية 

وادوات منزلية

9 - سعيد خليل محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  27285 قيد فى 25-01-2007 برقم ايداع    263

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ مصنع تقطيع وطباعه شنط واكياس 

البلستيك فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت ) موافقه 

امنيه رقم 2223 /1402في 17/ 5/ 2022(

10 - رفعت تهامى مبروك مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  26606 قيد فى 16-10-2006 برقم ايداع    3751

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل لنشاط الي/ ورشه الوميتال ) تقطيع وتجهيز (

11 - محمد عبدالعزيز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30543 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع    

1566وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ مصنع خرطوم بلستيك

12 - محمد سيد محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  16226 قيد فى 22-04-2012 برقم ايداع    834وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / توريدات عموميه

13 - محمد سيد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  16226 قيد فى 25-09-2001 برقم ايداع    2101وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ استيراد وتصدير) فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه6 ( وومستلزمات طبيه ومعدات وتوكيلت

14 - احمد حمدى عبدالحليم حسن قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  30761 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

869وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ مصنع تجهيز وتصنيع وتعبئه 

منتجات البان واغذيه

15 - سيد عفيفى على الفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  27097 قيد فى 24-12-2006 برقم ايداع    4666وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى استيراد وتصدير وتجاره معادن وتصنيع 

وتشكيل وتشغيل جميع انواع المعادن

16 - عمر ثروت مسعد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  30648 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    362

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مصنع خرطوم كهرباء

17 - فاتن سمير محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  20918 قيد فى 22-05-2004 برقم ايداع    1375

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ حظيره مواشي حلبه
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18 - محمد احمد محمود عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  24400 قيد فى 31-12-2005 برقم ايداع    

3992وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ توريد وصيانه قطع غيار سيارات

19 - سيد عثمان السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  21526 قيد فى 25-08-2004 برقم ايداع    2468وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ سوبر ماركت

20 - تعدل السم التجارى الى  عربى احمد اسماعيل محمد ننا تاجر فرد سبق قيده برقم  24996 قيد فى 

06-04-2006 برقم ايداع    1081وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تصنيع 

كلبس معدني وشرائط تحزيم وتصدير جميع منتجات المصنع

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31151 وتم ايداعه بتاريخ   

16-01-2022  برقم ايداع 126.000 الى : اضافة السمة التجارية / الكيان للتسويق العقارى

2 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8049 وتم ايداعه بتاريخ   

28-05-2007  برقم ايداع 1,807.000 الى : الغاء السمه التجاريه

3 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8049 وتم ايداعه بتاريخ   

13-12-1997  برقم ايداع 4,525.000 الى : تعديل السمه الي/ مؤسسه الصلح للبلستيك والستيراد 

والتصدير

4 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31072 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2021  برقم ايداع 2,554.000 الى : تعديل السمه الي/ الورشه الهندسيه لصلح الجنوط وصيانه 

الكواريك والتوريدات

5 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22488 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2005  برقم ايداع 369.000 الى : اضافة السمة التجارية الى/ كافيتريا العزايزة

6 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30548 وتم ايداعه بتاريخ   

11-08-2022  برقم ايداع 2,088.000 الى : يوسف عبدالحليم منصور نصار

7 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30548 وتم ايداعه بتاريخ   

11-08-2022  برقم ايداع 2,088.000 الى : ل يوجد

8 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14138 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2000  برقم ايداع 3,148.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / مؤسسه الحلمية الجديدة لصيانه 

الستائر المعدنيه الراسية

9 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26606 وتم ايداعه بتاريخ   

16-10-2006  برقم ايداع 3,751.000 الى : تعديل السمه الي/ مؤسسه البيت الحديث لللوميتال

10 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30543 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2020  برقم ايداع 1,566.000 الى : تعديل السمه الي/ اللمانيه لتصنيع خرطوم البلستيك

11 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16226 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2001  برقم ايداع 2,101.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي  فرست

12 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30648 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2021  برقم ايداع 362.000 الى : مؤسسه البحرين لتغليف السلك الكهربائيه وخرطوم 

الكهرباء

13 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24400 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-12-2005  برقم ايداع 3,992.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى المؤسسه الهندسيه لخدمات 

السيارات

14 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31424 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2022  برقم ايداع 1,782.000 الى : تعديل السمه الي/ الجوليا فاشون
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الشخاص

1 - رشا سليمان محمد عبدالخالق  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   27097 وتم ايداعه بتاريخ  2006-12-24 

برقم ايداع    4666تم التأشير فى تاريخ   24-12-2006   بــ  تعيينها

2 - اسماعيل عربى احمد اسماعيل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   24996 وتم ايداعه بتاريخ  2006-04-06 

برقم ايداع    1081تم التأشير فى تاريخ   30-07-2017   بــ  تعيينه وكيل مفوض

3 - يوسف عبد الحليم منصور نصار  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30548 وتم ايداعه بتاريخ  

11-08-2022 برقم ايداع    2088تم التأشير فى تاريخ   11-08-2022   بــ  

4 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد الحب  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31492 وتم ايداعه بتاريخ  

16-08-2022 برقم ايداع    2138تم التأشير فى تاريخ   16-08-2022   بــ  

5 - احمد بدرى محمد عبدالعاطى  مدير فرع المقيد برقم قيد   28741 وتم ايداعه بتاريخ  25-08-2022 برقم 

ايداع    2246تم التأشير فى تاريخ   25-08-2022   بــ  

6 - محمد محسن محمد فريد احمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   31509 وتم ايداعه بتاريخ  25-08-2022 برقم 

ايداع    2240تم التأشير فى تاريخ   25-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - تعديل ا لسم التجارى الى/ كميل مسعد شحاته و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    7100 قيدت فى 

13-08-1997 برقم ايداع   3142 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيه 

اعمالها نهائيا

2 - الشركة العربية لصناعة المنسوجات محمد عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16183 قيدت فى 

16-09-2001 برقم ايداع   2044 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيه 

اعمالها نهائيا

3 - شركة سيد سيد عبد الفتاح عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    3143 قيدت فى 1995-05-07 

برقم ايداع   447 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا 

واستلم كل شريك مستحقاته
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رأس المال

1 - تعدل السم التجارى الى محمد سمير مصطفى امام وشركاة شركة سبق قيدها برقم     18910 قيدت فى 

07-04-2003 برقم ايداع    769وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

2 - تعدل السم التجارى الى  مينا و شركاه للخراطة شركة سبق قيدها برقم     15315 قيدت فى 2001-04-07 

برقم ايداع    742وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - الشركة المتحدة للزيوت الغذائية عبد الباسط رفاعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11930 قيدت فى 

03-10-1999 برقم ايداع    2463وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

19,000.000

العناوين

1 - ) شركة الكابلت الكهربائية المصرية ( شركة تابعة مساهمه مصرية شركة سبق قيدها برقم     1650 قيدت 

فى 09-09-1993 برقم ايداع    569وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر ش المطار

2 - محمد محمد محمد ادريس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17171 قيدت فى 06-04-2002 برقم ايداع    

817وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ 14 ش مصر 

اسكندريه الزراعي ميت حلفا

النشاط

1 - محمد محمد محمد ادريس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17171 قيدت فى 06-04-2002 برقم ايداع    

817 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي/ تعبئه وتغليف وتصنيع المواد 

الغذائيه وتبريدها
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الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجاري الي/ احمد عبد الحي عبد القادر عبد الموجود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

30587 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    26 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

2 - تعدل السم التجارى الى محمد سمير مصطفى امام وشركاة شركة سبق قيدها برقم     18910 قيدت فى 

07-04-2003 برقم ايداع    769 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30587   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-01-2021 برقم ايداع    26 الى   تعديل السم التجاري الي/ احمد عبد الحي عبد القادر عبد 

الموجود وشركاه

2 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31470   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    2025 الى   سيد فاروق احمد سيد وشركاه

3 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31470   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    2030 الى   سيد فاروق احمد سيد وشركاه

4 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31341   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    2077 الى   اولد سيد حنفى وشركاؤهم

5 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31489   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2022 برقم ايداع    2106 الى   مدحت محمد عثمان وشركاه

6 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30062   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2017 برقم ايداع    265 الى   تعديل السم التجاري الي/ احمد معوض مبروك عبد القادر 

وشركاه

7 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27548   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    2264 الى   شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
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الشخاص

1 - محمد محمود ابراهيم محمد ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1650   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1993 برقم ايداع   569 تم التأشير فى تاريخ 09-09-1993  بــ :  وافق مجلس الداره علي تفويضه 

في تحديد الصلحيات الماليه امام البنوك للعاملين بالشركه بالضافه الي تفويضاته السابقه

2 - محمد عبد الباسط رفاعى عواد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11930   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-1999 برقم ايداع   2463 تم التأشير فى تاريخ 03-10-1999  بــ :  تعديل الداه والتوقيع لتصبح له 

فقط او من ينوب عنه قانونا بموجب توكيل رسمي موثق بالضافه الي حق التصرف بالبيع والشراء للصول 

الثابته والمنقوله للشركه وجميع التعاملت الخاصه بالشركه لدي جميع البنوك وكذلك حق القتراض والرهن من 

البنوك بجميع انواعها في كل مايخص الشركه

3 - رأفت مصطفى إمام مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18910   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2003 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2006  بــ :  تعديل الداره والتوقيع للطرفين 

مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه ولهم الحق في ذلك تمثيل 

الشركه تمثيل قانونيا امام الجهات الرسميه والحكوميه وشركات القطاعين العام والخاص والستثماري بما فيها 

البنوك وغيرها ولهم الحق في ابرام العقود ولهم حق فتح الحسابات المدينه والدائنه بالبنوك والرهن والقتراض 

باسم الشركه وكذلك الكمبيالت والشيكات والسندات الذنيه واصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستنديه 

وكافه التعاملت البنكيه ولهم الحق في تفويض او توكيل من ينوب عنهم فيما سبق ذكره

4 - محمد سمير مصطفى امام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18910   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2003 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2006  بــ :  عديل الداره والتوقيع للطرفين 

مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه ولهم الحق في ذلك تمثيل 

الشركه تمثيل قانونيا امام الجهات الرسميه والحكوميه وشركات القطاعين العام والخاص والستثماري بما فيها 

البنوك وغيرها ولهم الحق في ابرام العقود ولهم حق فتح الحسابات المدينه والدائنه بالبنوك والرهن والقتراض 

باسم الشركه وكذلك الكمبيالت والشيكات والسندات الذنيه واصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستنديه 

وكافه التعاملت البنكيه ولهم الحق في تفويض او توكيل من ينوب عنهم فيما سبق ذكره //خروج شريكه موصيه 

مذكور اسمها بعقد التعديل

5 - احمد سعيد مامون على ابوعياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30587   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   26 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خروجه من الشركه واستلمه كافه 

حقوقه

6 - عبدالرحمن احمد على عبدالقادر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30587   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   26 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خروجه من الشركه واستلمه كافه 

حقوقه

7 - اسلم عادل عبد العاطي عبد القادر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30587   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   26 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  دخوله بالشركه

8 - احمد عبد الحي عبد القادر عبد الموجود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30587   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2021 برقم ايداع   26 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  دخوله الشركه ///وتعديل الداره 

والتوقيع لتصبح للشريكين مجتمعين او منفردين ولهما حق التعامل مع جميع الشركات والجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والتعامل مع جميع البنوك واستلم وصرف الشيكات من جميع البنوك سواء كانو مجتمعين او منفردين 

ولهما كافه الصلحيات لتحقيق غرض الشركه او من ينوب عنهما او احدهما بتوكيل

9 - سيد فاروق احمد سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31470   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2022 برقم 

ايداع   2030 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

10 - محمد فاروق احمد سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31470   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   2030 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  
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11 - سيد فاروق احمد سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31470   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2022 برقم 

ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

12 - محمد فاروق احمد سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31470   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   2025 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

13 - حسن السيد حنفى عبد البارى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31341   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   2077 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

14 - حسن السيد حنفى عبد البارى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31341   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   2076 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

15 - مدحت محمد عثمان ابو العل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31489   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2022 برقم ايداع   2106 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

16 - محمود محمد عبدالغفار عطيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30062   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   265 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تعديل صفته الي شريك موصي

17 - احمد معوض مبروك عبد القادر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30062   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   265 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع له منفردا

18 - ابراهيم امين عامر حسنى صبيح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31362   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   2242 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - طارق محمد حكمت محمد لطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   465   قيدت فى   01-03-1992 برقم ايداع    

135 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

2 - على ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1005   قيدت فى   03-11-1992 برقم ايداع    700 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-02

3 - جمال عبد الرحمن احمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4759   قيدت فى   17-10-1996 برقم ايداع    

1252 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

4 - بيتر بولس لوقا حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25667   قيدت فى   19-06-2006 برقم ايداع    2169 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

5 - عنتر ياسين احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27922   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

1523 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

6 - تعديل السم التجارى الى رحلت محمد سيد امام خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29374   قيدت فى   

21-11-2011 برقم ايداع    2265 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-20

7 - رومانى جرجس يوسف عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25046   قيدت فى   13-04-2006 برقم 

ايداع    1170 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

8 - اشرف زغلول عطية شيمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26079   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

2836 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

9 - خالد محمد المحمدي احمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29454   قيدت فى   26-04-2012 برقم 

ايداع    870 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

10 - محمد رمضان خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17810   قيدت فى   07-08-2002 برقم ايداع    

2011 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

11 - ماهر جمعه حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4939   قيدت فى   02-11-1996 برقم ايداع    

1459 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

12 - جمال هلل علي الدقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5113   قيدت فى   18-11-1996 برقم ايداع    

1676 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-17

13 - محمد أحمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16461   قيدت فى   04-11-2001 برقم ايداع    

2489 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-03

14 - ناصر عبد الغنى احمد سيد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22374   قيدت فى   16-01-2005 برقم 

ايداع    163 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-15

15 - سيد هاشم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28881   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    690 وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

16 - مجدى موسى عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24623   قيدت فى   14-02-2006 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

17 - امال شاكر محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26354   قيدت فى   10-09-2006 برقم ايداع    

3316 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-09

18 - محمد عبدالسلم فهمى عبدالسلم الحافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30119   قيدت فى   

19-07-2017 برقم ايداع    1524 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-18

19 - تعديل السم التجاري الي هناء حسين ابراهيم بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12061   قيدت فى   

23-10-1999 برقم ايداع    2651 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-22
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20 - اسامة لويز غالى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6949   قيدت فى   26-07-1997 برقم ايداع    

2918 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

21 - فرج حسن عطيه يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17477   قيدت فى   08-06-2002 برقم ايداع    

1443 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

22 - محمد عبد ا احمد حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25708   قيدت فى   22-06-2006 برقم 

ايداع    2237 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

23 - ابراهيم السيد عبدالمولى عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28109   قيدت فى   2007-08-07 

برقم ايداع    2432 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

24 - حافظ احمد حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28731   قيدت فى   09-11-2008 برقم ايداع    

2414 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-08

25 - وائل محمد فوزى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20320   قيدت فى   08-02-2004 برقم 

ايداع    274 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

26 - خالد حسين محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22488   قيدت فى   08-02-2005 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

27 - وائل احمد زكى طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28565   قيدت فى   22-06-2008 برقم ايداع    

1426 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-21

28 - سالم محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16784   قيدت فى   19-01-2002 برقم ايداع    154 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

29 - تعديل السم التجارى الى  حامد محمد مصطفى ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24683   قيدت فى   

22-02-2006 برقم ايداع    517 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-21

30 - حسين على محمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27909   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

1477 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

31 - منى محمد عبد الرحيم عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28062   قيدت فى   03-07-2007 برقم 

ايداع    2152 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

32 - رمضان محمد رجب سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29486   قيدت فى   25-07-2012 برقم 

ايداع    1456 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

33 - رضا عبد الرحيم جبر والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15556   قيدت فى   22-05-2001 برقم ايداع    

1116 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

34 - ايمن زاهر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27747   قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    

1080 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

35 - ملك نجيب ابراهيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28045   قيدت فى   24-06-2007 برقم ايداع    

2063 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

36 - احمد محمود سيد احمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29504   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    1695 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

37 - تعدل السم التجارى الى على هلل على على الدقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6208   قيدت فى   

14-04-1997 برقم ايداع    978 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-13

38 - تعدل السم التجارى الى  على هلل على على الدقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6208   قيدت فى   

16-12-2010 برقم ايداع    2579 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-15

39 - شريف نصار صديق يواقيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6943   قيدت فى   24-07-1997 برقم ايداع    

2911 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

40 - درويش تكس للنسيج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16482   قيدت فى   06-11-2001 برقم ايداع    

2520 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05
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41 - هانى محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24266   قيدت فى   10-12-2005 برقم ايداع    

3745 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

42 - عواد احمد خطاب صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27640   قيدت فى   07-03-2007 برقم ايداع    

907 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

43 - فتحى ابراهيم عبد العاطى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15548   قيدت فى   21-05-2001 برقم 

ايداع    1101 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-20

44 - هرنى موسى سمعان بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29165   قيدت فى   26-10-2010 برقم ايداع    

2292 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

45 - جيرمين فريد فخرى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25638   قيدت فى   15-06-2006 برقم 

ايداع    2130 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

46 - عمرو احمد محمد احمد المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28107   قيدت فى   07-08-2007 برقم 

ايداع    2430 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

47 - محمد عمر احمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29462   قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

48 - على صقر عبد الحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1409   قيدت فى   24-05-1993 برقم ايداع    

309 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-23

49 - عطيه عطيه على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14949   قيدت فى   29-01-2001 برقم ايداع    

198 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-28

50 - مسعد سيد أحمد مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17769   قيدت فى   31-07-2002 برقم ايداع    

1949 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

51 - عواض عبد النصير عيد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23176   قيدت فى   05-06-2005 برقم 

ايداع    1654 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

52 - اسلم عاطف السيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24610   قيدت فى   09-02-2006 برقم ايداع    

380 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

53 - جورج بولس سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26053   قيدت فى   02-08-2006 برقم ايداع    

2797 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

54 - محمد كامل محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4621   قيدت فى   30-09-1996 برقم ايداع    

1079 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-29

55 - محمود على عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16913   قيدت فى   11-02-2002 برقم 

ايداع    373 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-10

56 - حسن عبد الصبور حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20702   قيدت فى   14-04-2004 برقم 

ايداع    976 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

57 - اشرف محمود سعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24317   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

1447 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

58 - اشرف محمود سعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24317   قيدت فى   19-12-2005 برقم ايداع    

3842 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-18

59 - جمعه عطا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   445   قيدت فى   19-02-1992 برقم ايداع    115 وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

60 - محمود حسن محمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5685   قيدت فى   01-02-1997 برقم ايداع    

267 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

61 - عبد الفتاح احمد بيومى فتيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7144   قيدت فى   19-08-1997 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

62 - مصوغات ومجوهرات طارق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15020   قيدت فى   10-02-2001 برقم 

ايداع    300 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09
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63 - محمد عبد المحسن حافظ عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22255   قيدت فى   27-12-2004 برقم 

ايداع    3985 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

64 - نبيل روماني عبده سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29501   قيدت فى   03-09-2012 برقم ايداع    

1658 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

65 - نصر محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1288   قيدت فى   04-04-1993 برقم ايداع    178 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-03

66 - ماهر محمد سعد زويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17183   قيدت فى   07-04-2002 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

67 - على سويدان الحاج عساسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27340   قيدت فى   31-01-2007 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

68 - هاني محروس عبد الهادي فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29813   قيدت فى   07-04-2015 برقم 

ايداع    624 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

69 - محمد عبدالسميع خليل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29948   قيدت فى   21-04-2016 برقم 

ايداع    861 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

70 - حسام الدين احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1810   قيدت فى   29-11-1993 برقم ايداع    

757 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-28

71 - نشأت محمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17002   قيدت فى   05-03-2002 برقم ايداع    

515 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

72 - فاتن سمير محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20918   قيدت فى   22-05-2004 برقم ايداع    

1375 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

73 - يحيى عبد الحميد صقر علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21305   قيدت فى   21-07-2004 برقم 

ايداع    2077 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

74 - ايمن السيد محمود والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28095   قيدت فى   25-07-2007 برقم ايداع    

2338 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

75 - نرجس سعيد سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3144   قيدت فى   07-05-1995 برقم ايداع    448 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

76 - مصنع المهندسين المتحدين م مغاورى رمضان محمد الرملوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6369   

قيدت فى   28-04-2009 برقم ايداع    907 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-27

77 - مصنع المهندسين المتحدين م مغاورى رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6369   قيدت فى   

12-05-1997 برقم ايداع    2108 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-11

78 - محمد احمد محمود عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24400   قيدت فى   31-12-2005 برقم 

ايداع    3992 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

79 - اشرف عبد المطلب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26653   قيدت فى   29-10-2006 برقم 

ايداع    3832 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-28

80 - عوض سيد عوض عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12496   قيدت فى   27-12-1999 برقم ايداع    

3334 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

81 - جرجس فايز ابراهيم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17884   قيدت فى   24-08-2002 برقم ايداع    

2146 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

82 - عاشور شليان سالم محمد شليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20606   قيدت فى   28-03-2004 برقم 

ايداع    800 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-27

83 - محمد عز محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27685   قيدت فى   12-03-2007 برقم ايداع    

977 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11
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تجديد شركات

1 - تعديل اسم الشركة الى  نشات شوقى لبيب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7011  قيدت فى  

02-08-1997 برقم ايداع   3013 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

2 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   27548  قيدت فى  24-04-2007 برقم 

ايداع   1503 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

3 - شركة مطاحن و مخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   27548  قيدت فى  24-04-2007 برقم 

ايداع   1504 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

4 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   27548  قيدت فى  29-04-2007 برقم 

ايداع   1536 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص

5 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   27548  قيدت فى  29-04-2007 برقم 

ايداع   1537 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص

6 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   27548  قيدت فى  29-04-2007 برقم 

ايداع   1538 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص

7 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   27548  قيدت فى  29-04-2007 برقم 

ايداع   1539 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص

8 - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   27548  قيدت فى  29-04-2007 برقم 

ايداع   1540 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص

9 - شاكر زكى عبدالمعطى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27905  قيدت فى  19-04-2007 برقم ايداع   

1463 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

10 - عصام عيد حميده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29645  قيدت فى  21-10-2013 برقم ايداع   

1814 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2023  12:00:00ص

11 - المتحدة لتشغيل و تشكيل و تجارة المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   30055  قيدت فى  2017-01-15 

برقم ايداع   111 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  

12:00:00ص

12 - ايمن ممدوح حافظ منصور و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   30055  قيدت فى  15-01-2017 برقم 

ايداع   111 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00

ص

13 - اسامة جمعه حسن حلفايه , و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   12557  قيدت فى  12-01-2000 برقم 

ايداع   68 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2025  12:00:00

ص

14 - تعديل السم التجاري الي  استار لتجاره الحبوب والمحاصيل الزارعيه وتقاويها وبذورها عمر ابراهيم 

ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5220  قيدت فى  28-11-1996 برقم ايداع   1818 وفى تاريخ  

07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2026  12:00:00ص
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15 - سليمان سليمان المام الشامي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6485  قيدت فى  26-05-1997 برقم 

ايداع   2260 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  

12:00:00ص

16 - فاضل توفيق فاخورى وشركاه شركه ايه بى ام الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   13744  قيدت فى  

03-07-2000 برقم ايداع   2552 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2025  12:00:00ص

17 - اولد جعفر للمخبوزات البلديه   شركة سبق قيدها برقم :   22267  قيدت فى  28-12-2004 برقم ايداع   

4006 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2024  12:00:00ص

18 - ماران اثا لصاجيه ملك ميخائيل فهيم ومدحت ميخائيل فهيم   شركة سبق قيدها برقم :   8574  قيدت فى  

14-03-1998 برقم ايداع   650 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2023  12:00:00ص

19 - ماران اث لصاحبها ملك ميخائيل فيهم  مدحت ميخائيل فيهم   شركة سبق قيدها برقم :   8574  قيدت فى  

30-09-1999 برقم ايداع   2443 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/09/2024  12:00:00ص

20 - شركه عايد اندراوس وشركاه اندراوس عايد و نبيل عايد و فريد عايد   شركة سبق قيدها برقم :   9847  

قيدت فى  13-10-1998 برقم ايداع   2591 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/10/2023  12:00:00ص

21 - الشركه العربيه للتجاره الدوليه والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   31483  قيدت فى  1997-11-23 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2022  

12:00:00ص

22 - محمد ابراهيم محمد زين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31483  قيدت فى  23-11-1997 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2022  

12:00:00ص

23 - كمال عبدا عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10794  قيدت فى  04-04-1999 برقم ايداع   

767 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2024  12:00:00ص

24 - تعديل السم التجاري الي عمرو محمد جاد الكريم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17885  قيدت فى  

24-08-2002 برقم ايداع   2149 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2027  12:00:00ص

25 - مطبعه الوفاء محمد السيد حسن وشريكه اسماعيل عبد الحكيم اسماعيل   شركة سبق قيدها برقم :   5500  

قيدت فى  04-01-1997 برقم ايداع   21 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2027  12:00:00ص

26 - تعديل ا لسم التجارى الى/ كميل مسعد شحاته و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7100  قيدت فى  

13-08-1997 برقم ايداع   3142 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

27 - تعديل السم التجارى الى  عمرو درويش و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29422  قيدت فى  

07-02-2012 برقم ايداع   290 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

28 - محمد محمد سليمان الليثى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28073  قيدت فى  12-07-2007 برقم 

ايداع   2229 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

29 - الشركة العربية لصناعة المنسوجات محمد عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16183  قيدت 

فى  16-09-2001 برقم ايداع   2044 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/09/2026  12:00:00ص
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30 - تعديل السم التجارى الى  خالد سليمان محمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30117  قيدت فى  

10-07-2017 برقم ايداع   1450 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2027  12:00:00ص

31 - ابراهيم الضبع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   21082  قيدت فى  15-06-2004 برقم ايداع   

1680 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2024  12:00:00ص

32 - سمير عبد الناصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30082  قيدت فى  15-03-2017 برقم ايداع   

621 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2027  12:00:00ص
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