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قيود أفراد

1 - محمود ماهر السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2071 

ورقم قيد 71128    محل رئيسى  عن مكتب استيراد ونصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذالك, بجهة محافظة القليوبية منشاه بنها ملك / ماهر السيد اسماعيل بيسه

2 - احمد عصام السعيد مصطفى السعيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2074 ورقم قيد 71129    محل رئيسى  عن محل بيع عطور واكسسوات, بجهة محافظة القليوبية 24شارع رقم 

4 عزبه الملبع ملك/عصام السعيد مصطفى السعيد

3 - ممدوح محمود محمد الكشك تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2078 

ورقم قيد 71130    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظم لذلك, بجهة محافظة 

القليوبية شارع قسم بنها ثانى الفلل برج الروضه ملك/عايده حلمى حسن

4 - عمر عبدالفتاح شعبان محمد الصياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2083 ورقم قيد 71131    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فما عدا توريد العماله والنتر 

نت, بجهة محافظة القليوبية بطا بملك/رشا يحى عبدالغفار

5 - مجدى عادل سليمان سليمان بدوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2085 ورقم قيد 71132    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 من الفقره 36 من 

المحموعه 6 فى حدود اللوائح والقرارات المنظمه لذالك, بجهة محافظة القليوبية كفر ابو زكرى ملك / عادل 

سليمان سليمان بدوى

6 - هاجر مجدى ابراهيم عبدربه سعيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2087 ورقم قيد 71133    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة القليوبية كفرالجزار 

شارع مسجد الدعوه والتوحيد ملك/رمضان عبدالمعبود محمد

7 - امين محمد امين سالم بدوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2093 

ورقم قيد 71134    محل رئيسى  عن معرض تحف وانتيكات, بجهة محافظة القليوبية الفلل ابراج الزهور برج 

الخليل ملك / اسماعيل جوده اسماعيل

8 - رشا فاروق محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2097 ورقم 

قيد 71136    محل رئيسى  عن تنميه مهارات فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص 

الزمه, بجهة محافظة القليوبية 3 شارع نوار بجوار الساحه الشعبيه ملك / على احمد السيد نوار

9 - محمود احمد محمد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2099 

ورقم قيد 71137    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى وتشطيبات, بجهة محافظة القليوبية عمارات احمد 

مصطفى -الفلل ملك/احمد محمد مرعى قاسم

10 - محمد ابو اليزيد عاشور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2100 ورقم قيد 71138    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية شارع البحوث الزراعيه ملك 

اسلم سليمان محمد

11 - محمد سليمان جاد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2106 

ورقم قيد 71139    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة القليوبية فرسيس شارع العمومى 

ملك/سليمان جاد رمضان

12 - مريان ممتاز بطرس ميخائيل جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 2113 ورقم قيد 71140    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار شارع 

دايرالناحيه ملك/ناجى جرجس توفيق جندى
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13 - هدى محب كامل على بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2119 

ورقم قيد 71141    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية تصفا طريق هل امام محطه على 

سعد لتصدير الخضروات ملك / امين اشرف شفيق

14 - محمد موسى ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2125 

ورقم قيد 71142    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية شارع عبد المنعم رياض ملك / هانم 

عبد العزيز منصور

15 - محمد عبدالرؤف عبدالمقصود بندارى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 2145 ورقم قيد 69607    رئيسى آخر  عن كافيه وبليستشن  فما عدا خدمات النتر نت بعدالحصول على 

الترخيص اللزمه, بجهة محافظة القليوبية شارع الدله الجنائيه برج ابوظبى -الفلل بملك/ايمن جمال عبدالوهاب

16 - بكر حسن ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2131 

ورقم قيد 71143    محل رئيسى  عن معلف لتجاره والبيع  مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية كفرالربعين 

جمجرة القديمة بملك/ حسن ابراهيم السيد

17 - محمد عبدالعزيز حسن على تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2132 ورقم قيد 71144    محل رئيسى  عن معلف للبيع وتربيه وتسمين مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

جمجره القديمه  ملك/شعبان سعيد متولى محمد

18 - هاجر محمد كمال رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2133 ورقم قيد 71145    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة فما عدالملبس العسكريه واكسوارتها, 

بجهة محافظة القليوبية اسنيت  ملك/على سعد على جهل

19 - مصطفى عبدالواحد كمال الدين عفيفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 2139 ورقم قيد 71146    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فما عدا المجموعه 19 

والفقرة36من المجموعه 6 فى حدود اللوائح والقرارات المنظمه لذلك, بجهة محافظة القليوبية 6شارع مساكن شرق 

الستاد الرياضى ملك/محمد عبدالواحد كمال الدين

20 - مصطفى رضوان محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2143 ورقم قيد 71147    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال عدا الرحلت السياحيه وبعدالحصول على 

الترخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم ملك/

عبير سلمه احمد سليمان

21 - نجلء محمود محمد السيد الدجوى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2147 ورقم قيد 71148    محل رئيسى  عن مزرعة تربية و بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية شبلنجة - 

بجوار محطة الصرف الصحي ملك / مجدي عبد المنعم احمد شاهين

22 - محمود لطفى عبدالجواد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2155 ورقم قيد 71149    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ملبس جاهزه  فما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها وفما عدا المجموعه19 والفقره 36 من المجموعه 6 فلى حدود القرارات المنظمه لذلك, بجهة 

محافظة القليوبية جمجره القديمه شعبان بملك/سعيد متولى محمد

23 - احمد محمد خيرى محمد محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 2157 ورقم قيد 71150    محل رئيسى  عن مكتب ترجمه فماعدا المن والحراسه والكمايرات اللسلكيه 

بعد الحصول على الترخيص اللزمه, بجهة محافظة القليوبية الدور12 برج الهنا شارع احمد فريد الفلل ملك/مى 

زكريا عبدالعزيز

24 - حسين جلل محمد كامل عبد السنار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2169 ورقم قيد 71151    محل رئيسى  عن تجاره الدواجن والبيض, بجهة محافظة القليوبية اسنيت ملك / 

اشرف سمير جوده محمد
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25 - مصطفى محمود السعيد امين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2175 ورقم قيد 71152    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية البقاشين ملك / اميمه حسان 

حسن

26 - محمد ابوزيد ابراهيم الهادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2190 

ورقم قيد 71153    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القليوبية الشقر ملك / سعيد عبد ا بندارى عمران

27 - حماده سعد عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2191 ورقم 

قيد 71154    محل رئيسى  عن تجارة حبوب و اعلف, بجهة محافظة القليوبية اسنيت - طريق كفر علي - كفر 

شكر - ملك سعيد عبد ا عبد الغني

28 - علء محمد عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2193 ورقم قيد 71155    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار ملك / 

محمد السيد فهمى عبد النبى

29 - محمد طه صالح محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

2201 ورقم قيد 71156    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ميت عاصم ملك/كمال 

محمدى محمد عمارة

30 - ناديه حميده محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2202 

ورقم قيد 71157    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة القليوبية جمجره 

الجديده ملك / نجاح على احمد

31 - احمد السيد عيسى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2205 

ورقم قيد 71158    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فما عدا الملبس العسكريه واكسسورتها, بجهة 

محافظة القليوبية جمجره القديمه ملك/شعبان سعيد متولى

32 - اسامه السيد عيسى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2206 

ورقم قيد 71159    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات السيارات, بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومى 

جمجره القديمه ملك / شعبان سعيد متولى محمد

33 - يوسف صلح خالد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2209 

ورقم قيد 71160    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه شارع العمومى 

ملك / شعبان سعيد متولى محمد

34 - سامح صلح السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2219 

ورقم قيد 71162    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة و توريدات فيما عدا توريد العمالة  و توريد الكمبيوتر 

و النترنت, بجهة محافظة القليوبية الشقر- ملك حنان عبد العظيم ابراهيم حسين

35 - احمد محمد حسن عبدالرازق عليوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2231 ورقم قيد 71163    محل رئيسى  عن تجاره موتوسيكلت وبيع قطع غيار المتوسيكلت, بجهة محافظة 

القليوبية جمجره العقار رقم 1 الشارع العمومى  جمجره الجديده ملك/محمد حسن عبدالرازق حسن

36 - عفاف عبد اللطيف عزب فوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2235 ورقم قيد 71164    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسوارتها, بجهة 

محافظة القليوبية كفر رجب - ملك محمد احمد عبد الهادي

37 - سامح ابراهيم عبدالغنى الهريدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

2265 ورقم قيد 71166    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية بقيره بجوار كوبرى بقيره-

الترعه الخضراويه ملك/مصطفى عبدا محمود شتله
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38 - احمد مصلحى محمد مصلحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2274 ورقم قيد 71167    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية فما عدا الدويه البشريه, 

بجهة محافظة القليوبية شارع فرق المن الشهيد تامر عبدالفضيل-عزبه المربع بملك/احمد مصلحى محمد مصلحى

39 - مصطفي عبد ربه عباس عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2278 ورقم قيد 71168    محل رئيسى  عن مقاولت عامة و خدمات ) نظافة و صيانة مباني و صيانة شبكات 

صرف فيما عدا توريد العمالة (, بجهة محافظة القليوبية فرسيس- ملك / عبد ربه عباس عبد ربه عوض

40 - عاطف عقيل حسين سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2279 

ورقم قيد 71169    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه بعد الحصول على الترخيص اللزمه, 

بجهة محافظة القليوبية جزره بلى ملك/سيف عقيل حسين سالم

41 - ابانوب يوحنس سام خله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2288 

ورقم قيد 71170    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القليوبية كفر شكر ملك / مجاهد نصر ابراهيم

42 - جميلت محمود احمدى رضوان غيث تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 2293 ورقم قيد 71171    محل رئيسى  عن ورشه نصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها, بجهة محافظة القليوبية جزيره بلى ملك / ايمن راشد عبد الحميد

43 - محمد احمد على حافظ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2311 ورقم 

قيد 71172    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه شارع العمومى 

ملك / شعبان سعيد متولى

44 - عصام شكري سعد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2312 

ورقم قيد 71173    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية الرملة - شارع الجسر - 

ملك / علي عادل علي الخضر

45 - سيف ناصف حلمى محمد بصل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2314 ورقم قيد 71174    محل رئيسى  عن معمل توريد البان, بجهة محافظة القليوبية الشموت ملك / رجب 

محمد بيومى

46 - عبدالحليم محمد عبدالحليم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 2329 ورقم قيد 71175    محل رئيسى  عن مكتب اعمال نظافه فما عدا توريد العماله, بجهة محافظة 

القليوبية كفر كردى بملك/محمد صلح عبدالغفار

47 - محمد عبد الرازق السيد اسماعيل ابو الذهب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-23 

برقم ايداع 2332 ورقم قيد 71176    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش جسر 

النيل - الرمله - ملك / ابراهيم محمدي السيد ابو الذهب

48 - عبد الباسط محمد على مسعود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2333 ورقم قيد 71177    محل رئيسى  عن بيع وتعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية منشيه النور 8 

شارع ترعه الشاره ملك / عبد الباسط محمد على مسعود

49 - كمال ابراهيم كمال ابراهيم الحداد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2334 ورقم قيد 71178    محل رئيسى  عن بيع ابواب الصاج, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 23 شارع 

الدغيدى منشيه النور ملك/قدريه ابراهيم كمال

50 - محمد محمد سمير عبدالحميد المراغى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 2337 ورقم قيد 71179    محل رئيسى  عن ورشه ملبس جاهزة فما عدا الملبس العسكريه 

واكسسورتها, بجهة محافظة القليوبية عرب اسماعيل جزيره بلى ملك/سمير سلمه عبدالحميد
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51 - شريف احمد سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2341 

ورقم قيد 71180    محل رئيسى  عن مزرعه بيع وتسمين مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه 

ملك / محمود سليمان احمد سليمان

52 - راهند محمد غازى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2342 ورقم قيد 71181    محل رئيسى  عن تربيه وبيع وتسمين مواشى حلبة, بجهة محافظة القليوبية جمجرة 

الجديده شارع العمومى- ملك/عبدالرحمن حامد عبدالرحمن

53 - سمير ابوالفتوح صابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2358 ورقم قيد 71182    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 فى حدود اللوائح والقرارات المنظمه لذالك, بجهة محافظة القليوبية بطا ملك / زهيره مصطفى 

مصطفى

54 - عبدالرحمن عبد العزيز احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 2362 ورقم قيد 71183    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية جمجره 

شارع العمومى ملك / شعبان سعيد متولى احمد

55 - يحى على عبدالغنى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2363 

ورقم قيد 71184    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر ابوذكرى -عزبه 

منير  ملك/طاهر عباس مصطفى

56 - محسن محمود مهدى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2364 ورقم قيد 71185    محل رئيسى  عن معرض بيع تحف وانتكات, بجهة محافظة القليوبية جمجره -الشارع 

العمومى ملك/شعبان سعيد متولى محمد العنانى

57 - ايهاب عازر نقول حبشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2367 

ورقم قيد 71186    محل رئيسى  عن بيع نظارات شمسيه وطبيه, بجهة محافظة القليوبية ميدان الشاره بجوار 

جراند هاوس ملك / فاروق محمد ابراهيم

58 - عبد المنعم محمد عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2368 ورقم قيد 71187    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه ملك/

عزيزة  عليوة محمد الزغبى

59 - محمود حمدى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2373 ورقم قيد 71188    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية كفر 

الشيخ ابراهيم ملك / خالد فارس محمد عبد البر

60 - هناء موسى محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2374 ورقم قيد 71189    محل رئيسى  عن ورشه لحام كهرباء, بجهة محافظة القليوبية كفر عطا ا ملك / 

رمضان احمد رمضان عبد العظيم

61 - احمد سيد صادق عاشور احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2394 ورقم قيد 71190    محل رئيسى  عن مطعم لبيع مأكولت سورية, بجهة محافظة القليوبية بطا ملك/

ابراهيم احمد على محمد سالم

62 - سماح ابراهيم علي محمد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2398 ورقم قيد 71191    محل رئيسى  عن تربية و بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر الربعين - ملك / 

اسامه محمد سيف الدين

63 - ابراهيم لشين على لشين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2399 

ورقم قيد 71192    محل رئيسى  عن تربيه وبيع وتسمين دواجن, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار ملك/لشين 

على لشين على
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64 - محمد شلبى حسب الدين موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2406 ورقم قيد 71193    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال  عدا الرحلت السياحيه  وبعد الحصول 

على الترخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية كفر عطاا -ملك/

شلبى حسب الدين موسى

65 - شريف حسن سعد بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2407 

ورقم قيد 71194    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار - الطريق السريع - ملك / ابراهيم 

محمد شندي

66 - نبيل ياسر محمد نبيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2419 

ورقم قيد 71195    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه بنها 

شارع الترعه ملك/شعبان سعيد متولى محمد

67 - محمود السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2420 

ورقم قيد 71196    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية سندتهور ملك / اشرف حمدان 

حامد بندارى

68 - محمد الزناتى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2421 

ورقم قيد 71198    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القليوبية جمجره شارع الترعه 

جمجره القديمه ملك / الزناتى السيد محمد ابو زيد

69 - عبد الفتاح على عبد الفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2422 ورقم قيد 71199    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ابراج الزهور الفلل 

ملك / اسماعيل جوده اسماعيل

70 - امجد عادل وهبه جرجس تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2437 

ورقم قيد 71200    محل رئيسى  عن  تدوير مخلفات البلستيك, بجهة محافظة القليوبية كفر عطاا بملك/منير 

وهبه يوسف

71 - احمد عماد زكى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2439 

ورقم قيد 71202    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية شبلنجه الشارع العمومى بجوار 

المسجد الكبير ملك / عماد ذكى محمد الشال

72 - عبدالعظيم جمعة ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2446 ورقم قيد 71203    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, 

بجهة محافظة القليوبية كفرسعد القليوبيه ملك/ايمان ممدوح محمد عبدة

73 - نرمين فيكتور فوزى غبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2447 ورقم قيد 71204    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات التجميل فيما عدا الدويه البشريه, بجهة 

محافظة القليوبية عقار رقم 1 الشهيد محمد مرسى كفر عطا ا ملك / رامى عادل وهبه جرجس

74 - محمد السيد عبد الغفار عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2456 ورقم قيد 71205    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية منيه السباع شارع ابو 

حواش ملك / احمد عبد الغفار عبد الحميد

75 - السيد رأفت عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2459 ورقم قيد 71206    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم - ملك عبد 

المنصف عبد العزيز محروس
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فروع الفراد

1 - صيدليه الدكتور /احمد عاطف عبد المنعم النجار  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   2090 ورقم قيد   

59967  محل فرعى  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة القليوبية 18 شارع الشبان المسلمين ملك/بسمه محمد انور 

محمد على جاد

2 - مصطفى فرغلى محمد محمد سيد  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   2129 ورقم قيد   70072  محل 

فرعى  عن  بيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القليوبية خلف شركه الكهرباء منشيه النور ملك / جمال سعيد 

محمود عطيه

3 - هويده عبد ا محمد يوسف  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   2200 ورقم قيد   55257  محل فرعى  

عن تصنيع وتجميع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار شارع الطريق السريع ملك / حسام الدين 

السيد حجازى

4 - ناديه حميده محمد جمعه  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2222 ورقم قيد   71157  محل فرعى  عن 

مزرعه تربيه دواجن  بجهة محافظة القليوبية منيه السباع ملك / رمضان محمد حواش

5 - محمد سمير محمد جوده  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   2318 ورقم قيد   67861  محل فرعى  عن 

تجاره الحديد والبويات  بجهة محافظة القليوبية اسنيت كفر شكر ملك / سمير محمد جوده

6 - احمد محمد نجيب السيد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2379 ورقم قيد   69634  محل فرعى  عن 

ورشه نجاره  بجهة محافظة القليوبية الحراز   شبين القناطر شارع مكتب العمل بملك/احمد ربيع محمد

7 - محمد محمد غازى عبد الرحمن حسن الجندى  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   2416 ورقم قيد   

68642  محل فرعى  عن سيشن وكافيه  بجهة محافظة القليوبية جمجره الجديده على الطريق السريع بملك / ماجده 

عبد الرحمن حسن الجندى

8 - افتخار محمد نجيب عباس ابوالفتوح عامر  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   2438 ورقم قيد   71201  

محل فرعى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن  بجهة محافظة القليوبية ابوقصيبه بملك عبدالمجيد محمد البرعى عمر

9 - افتخار محمد نجيب عباس ابوالفتوح عامر  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   2438 ورقم قيد   71201  

محل فرعى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن  بجهة محافظة الغربية ش المدينه المنوره بملك احمد عبدالفتاح سلم

قيود الشركات

1 - عصام عيد ابراهيم حسن وشركاه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

2095 ورقم قيد  71135    مركز عام  عن انتاج الخبز البلدى وبيعه طبقا للموصفات المحدده من الجهات 

الحكوميه والرقابيه  بجهة محافظة القليوبية كفر عطا ا

2 - بخيت ابوعوف بخيت محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    2264 ورقم قيد  71165    مركز عام  عن تجاره الملبس الجاهزه فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها  بجهة محافظة القليوبية العقار الكائن بشارع عطا سابقا ) احمد ماهر حاليا  (
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فروع الشركات

1 - حورس الطبيه   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    2461 ورقم قيد   43191   فرعى  عن توزيع 

ادوات ومستلزمات طبيه واستيراد الجهزه والمستلزمات الطبيه والستيراد)كما هو مدون فى السجل( فما عدا 

الدويه البشريه  بجهة محافظة القليوبية شارع العراب بجوار  المرور بملك/فاطمه عبدالعليم احمد

2 - حنان السيد البدوى وشركاها   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    2461 ورقم قيد   43191   فرعى  

عن توزيع ادوات ومستلزمات طبيه واستيراد الجهزه والمستلزمات الطبيه والستيراد)كما هو مدون فى السجل( 

فما عدا الدويه البشريه  بجهة محافظة القليوبية شارع العراب بجوار  المرور بملك/فاطمه عبدالعليم احمد
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 محو - شطب

1 - جمال محمود صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   47557 قيد فى 12-07-1993 برقم ايداع  1654 وفى 

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

2 - امين محمد امين سالم بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67919 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع  288 

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

3 - عبدالباسط شكري عبدالرازق سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   69932 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع  

1074 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

4 - السيد محمد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   38381 قيد فى 27-10-1986 برقم ايداع  3646 وفى 

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

5 - محمد مصطفى عبداللطيف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   70653 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  72 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

6 - عبد العزيز احمد عبد العزيز رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   61934 قيد فى 21-11-2005 برقم ايداع  

3561 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

7 - حمديه مغورى عبد المطلب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   45010 قيد فى 21-07-1990 برقم ايداع  

2231 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

8 - حسين عبد المنعم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   52330 قيد فى 12-11-1998 برقم ايداع  3128 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا للوفاه

9 - اشرف عبد الخالق عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   52881 قيد فى 05-05-1999 برقم ايداع  1320 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك  النشاط نهائيا

10 - عبدالمنعم سمير ابراهيم عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55446 قيد فى 08-01-2001 برقم ايداع  

83 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

11 - فاطمه عبد الحميد الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66313 قيد فى 08-08-2011 برقم ايداع  1902 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

12 - محمود عبدالوهاب يوسف على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69665 قيد فى 24-01-2021 برقم 

ايداع  143 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

13 - ابانوب ملك عياد اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   70237 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

2129 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

14 - ابراهيم كمال عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   70792 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  627 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بالعنوان / شارع محطه القطار منيه السباع ملك / 

فاضل عبد الغنى السيد شبانه المودع برقم 627 فى 2022/2/24 عن نشاط / مكتب ترجمه ومقيد برقم تابع 

70792 قليوبيه

15 - فتوح ابوالفتوح السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69376 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  

1525 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

16 - ابراهيم احمد محمد احمد العبيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70997 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع  

1488 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

17 - عبد المنعم محمد محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   65917 قيد فى 08-08-2010 برقم ايداع  

2057 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب  القيد لترك النشاط نهائيا

18 - السيد فوزى السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   68827 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع  674 

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

19 - عبدالكريم احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   67309 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع  496 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

20 - فاطمه عبدالسميع ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31342 قيد فى 11-02-1982 برقم ايداع  489 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا
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21 - احمد محمد زكريا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57181 قيد فى 16-06-2002 برقم ايداع  1597 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

22 - محمد امام عبد الرشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68519 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع  1373 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 1373 فى25/5/2017

23 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   68519 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع  

1374 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغا الفرع

24 - وفاء احمد لبيب عيد العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   66228 قيد فى 06-06-2011 برقم ايداع  1237 

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

25 - محمد ثنائي رشاد الليثي  تاجر فرد سبق قيده برقم   71080 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع  1883 

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

26 - ايمان عبدالوهاب عبدالفتاح عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   60505 قيد فى 01-11-2004 برقم 

ايداع  3039 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

27 - احمد امين السباعى حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   61023 قيد فى 02-04-2005 برقم ايداع  1021 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط الرئيسى  ببنها والرئيسى الخر المقيد بسجل 

العبور

28 - تامر سعيد صبحي غنيمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   69978 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  1240 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

29 - محمود محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70448 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  2669 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

30 - عبد الباسط محمد على مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   60406 قيد فى 27-09-2004 برقم ايداع  

2756 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

31 - إنتصار فتحى عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65437 قيد فى 06-08-2009 برقم ايداع  

2263 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

32 - سمير ابوالفتوح صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54288 قيد فى 11-04-2000 برقم ايداع  

1242 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترط النشاط نهائيا

33 - محمد عبد الحميد محمد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   61428 قيد فى 10-07-2005 برقم ايداع  

2169 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

34 - وليد محمد عبد الحفيظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم   68190 قيد فى 22-08-2016 برقم ايداع  2012 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك النشاط نهائيا

35 - مسعد صالح على على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   66699 قيد فى 04-07-2012 برقم ايداع  

1573 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

36 - حياة رشيده مرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   42130 قيد فى 13-11-1988 برقم ايداع  4368 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط للوفاه

37 - عاليه شحاته يوسف شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   47891 قيد فى 18-12-1993 برقم ايداع  3351 

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

38 - منى محمد منصور مامون  تاجر فرد سبق قيده برقم   49807 قيد فى 12-06-1996 برقم ايداع  1743 

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

39 - احمد ابراهيم احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   53928 قيد فى 26-01-2000 برقم ايداع  255 

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

1 - السيد عبدالحميد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   70002 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   

1358 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - مصطفي فرغلي محمد محمد سيد احمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   70072 قيد فى 2021-07-13 

برقم ايداع   1627 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - عمرو احمد حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   71121 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   2048 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

4 - احمد عبدالعليم نور الدين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   59537 قيد فى 15-02-2004 برقم ايداع   

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

5 - ناجى حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   66377 قيد فى 09-10-2011 برقم ايداع   2402 فى 

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

6 - حمدية مغورى عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   61503 قيد فى 30-07-2005 برقم ايداع   2395 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - صبحى حافظ فؤاد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   64101 قيد فى 04-03-2007 برقم ايداع   743 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - ميشيل مجدى رمزى رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم   69696 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع   255 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - رزق مناع حجازى عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   68562 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع   

1786 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - محمد عبد ا المهدى على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   62139 قيد فى 15-01-2006 برقم ايداع   

97 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - جمال رزق احمد محمود الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   68454 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع   

711 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

12 - فؤاد فريد محمد حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   48361 قيد فى 25-08-1994 برقم ايداع   2271 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - عاشور محمد الشحات سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   60887 قيد فى 05-03-2005 برقم ايداع   648 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

14 - شريف انور عبدا سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   70218 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع   2042 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - السيد نبيه عبد المقصود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   70779 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع   573 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - رضا ابراهيم اسماعيل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   58678 قيد فى 29-06-2003 برقم ايداع   

1608 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

17 - محمد عادل عبد الرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم   68365 قيد فى 02-01-2017 برقم ايداع   20 

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

18 - احمد محمد نجيب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   69634 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع   1796 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  95,000.000

19 - حازم حسنى عبد الرازق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   67108 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع   

1645 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - محمد محمد غازى عبد الرحمن حسن الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   68642 قيد فى 2017-09-27 

برقم ايداع   2413 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  24,000.000

21 - وليد سامى عفيفى عفيفى الغول تاجر فرد سبق قيده برقم   69563 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع   

877 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - مجدى غريب موسى غريب تاجر فرد سبق قيده برقم   52561 قيد فى 14-02-1999 برقم ايداع   342 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - ياسر فؤاد عوض ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   66779 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع   

2128 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - محمد احمد على السيد ورده تاجر فرد سبق قيده برقم   69801 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع   654 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - عبدالمعطي فتوح عبدالمعطي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   70253 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع   

2174 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمد عطيه بكري النادي تاجر فرد سبق قيده برقم   70404 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   2516 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - عمرو احمد حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    71121 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    2048 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ ناهد عبدالخالق 

الشربينى

2 - تعديل السم التجارى الى صيدلية الدكتور احمد عاطف عبدالمنعم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    59967 

قيد فى 17-05-2004 برقم ايداع    1432 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية 18 شارع الشبان المسلمين ملك/بسمه محمد انور محمد على جاد

3 - الحملوي للحلوه الطحينيه تاجر فرد سبق قيده برقم    70165 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع    

1910 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/محل بالدور 

الرض بالعقار رقم 11 شارع صلح الدين -منشه بدوى بملك/تفاحه فتحى عبدالوهاب

4 - مصطفي فرغلي محمد محمد سيد احمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    70072 قيد فى 2021-07-13 

برقم ايداع    1627 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية خلف شركه 

الكهرباء منشيه النور ملك / جمال سعيد محمود عطيه

5 - محمد عبدالرؤف عبدالمقصود بندارى تاجر فرد سبق قيده برقم    69607 قيد فى 13-12-2020 برقم 

ايداع    1638 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع الدله الجنائيه 

برج ابوظبى -الفلل بملك/ايمن جمال عبدالوهاب

6 - هوايده عبدا محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    55257 قيد فى 11-11-2000 برقم ايداع    3687 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الجزار شارع الطريق السريع ملك / 

حسام الدين السيد حجازى

7 - كريستينا حسنى زكى الياس تاجر فرد سبق قيده برقم    68820 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    609 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بندر بنها الحرس الوطني - ش ابو خليل 

- ملك جرجس فهمي عوض

8 - محمود حسام الدين عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    69996 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    

1316 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى / رمضان 

عبد الحليم فتحى عبد الحليم

9 - ناديه حميده محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    71157 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    2202 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية منيه السباع ملك / رمضان محمد حواش

10 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    68519 قيد فى 18-06-2012 برقم ايداع    

1246 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع طريق مصر اسكندريه 

الزراعى/عزبه شراره ملك/امام عبد الرشيد

11 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    68519 قيد فى 18-06-2012 برقم ايداع    

1246 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 31 ش 

المل حوض العمدة بيجام شبرا الخيمة اول ملك احمد عبدالرشيد محمد

12 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    68519 قيد فى 18-06-2012 برقم ايداع    

1246 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 1373 

بتاريخ2017/5/25  بنشاط الستيراد والتصدير

13 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    68519 قيد فى 18-06-2012 برقم ايداع    

1246 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

14 - محمد امام عبد الرشيد تاجر فرد سبق قيده برقم    68519 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع    1373 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 31 ش المل حوض 

العمدة بيجام شبرا الخيمة اول ملك احمد عبدالرشيد محمد

15 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    68519 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع    

1374 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاءالفرع
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16 - محمد احمد حسنى ابراهيم حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    62657 قيد فى 27-04-2006 برقم ايداع    

1537 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/10شارع 

الوحده الصحيه الرمله بملك /احمد حسنى ابراهيم  حجاج

17 - احمد امين السباعى حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم    61023 قيد فى 02-04-2005 برقم ايداع    

1021 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر المقيد برقم 

30381 سجل العبور

18 - تامر محمد العربى عبدالمقصود على خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم    61132 قيد فى 2005-04-27 

برقم ايداع    1350 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/

بلتان ملك/سامى امام شحاته

19 - محمد سمير محمد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    67861 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع    2452 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اسنيت كفر شكر ملك / سمير محمد 

جوده

20 - اشرف فرحات محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59769 قيد فى 23-03-2004 برقم ايداع    

895 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/مرصفا داير 

الناحيه بملك/اشرف فرحات محمود محمد

21 - جرجس يحى زاخر رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    69305 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع    885 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/شارع عثمان بن عفان 

ملك/عصمت متوكل مشرف خاطر

22 - احمد محمد نجيب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    69634 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    1796 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحراز   شبين القناطر شارع مكتب 

العمل بملك/احمد ربيع محمد

23 - شريف على حسن عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم    49007 قيد فى 01-07-1995 برقم ايداع    1662 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم227

فى2008/5/7 برقم 6234 طوخ الى ليوجد

24 - محمد محمد غازى عبد الرحمن حسن الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    68642 قيد فى 2017-09-27 

برقم ايداع    2413 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جمجره الجديده 

على الطريق السريع بملك / ماجده عبد الرحمن حسن الجندى

25 - وليد سامى عفيفى عفيفى الغول تاجر فرد سبق قيده برقم    69563 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    

877 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/1شارع 

عبدالمنعم موس صقر بنها بملك/سليمان فريد سليمان مصطفى

26 - تعديل السم التجارى الى / مكتب الشيمى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    66107 قيد 

فى 08-02-2011 برقم ايداع    267 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى / شارع الفرن البلدى ميت الدريج بملك / ولء السيد محمد السيد عماره محمود الشيمى

27 - ياسر فؤاد عوض ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    66779 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع    

2128 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى / صبحى 

يوسف ابراهيم فاتوس

28 - عبدالمعطي فتوح عبدالمعطي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    70253 قيد فى 14-09-2021 برقم 

ايداع    2174 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/شارع 

البحر-جمجره القديمه ملك/فاديه فهمى فهمى السيد

29 - أحمد مرسى عبده سيد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    68822 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى / احمد 

مرسى عبده سيد احمد وعادل صلح احمد

30 - محمد عطيه بكري النادي تاجر فرد سبق قيده برقم    70404 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    2516 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/بلتان طوخ ملك/

محمود ناصر السيد عبدالعزيز

Page 15 of 28 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - حمدية مغورى عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  61503 قيد فى 30-07-2005 برقم ايداع    2395

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مواد بناء حديد واسمنت

2 - صبحى حافظ فؤاد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  64101 قيد فى 04-03-2007 برقم ايداع    743وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق 

الدش الى النشاط الصلى  فما عدا خدمات النتر نت بعد الحصول على الترخيص اللزمه

3 - خطاب علي خطاب علي ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  71093 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    

1919وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع  حدايد وعدد نجارة

4 - هوايده عبدا محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  55257 قيد فى 11-11-2000 برقم ايداع    3687

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع وتجميع قطع غيار سيارات

5 - محمود محمد احمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  70391 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

2483وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  معمل تفريخ دواجن

6 - رمضان محمد نجيب عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  70142 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع    

1813وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  مزرعه تربيه وبيع دواجن

7 - ناديه حميده محمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  71157 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    2202وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف / مزرعه تربيه دواجن

8 - احمد مصطفي مرسي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  69984 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع    1266

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه الى النشاط / صلصه طماطم وتعبئه زيت طعام 

وفرز وتهيئه وتنقيه وتعبئه وتدريج الحبوب والمحاصيل الزراعيه وملح الطعام ومخبوزات من عجين

9 - تامر محمد العربى عبدالمقصود على خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  61132 قيد فى 27-04-2005 برقم 

ايداع    1350وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ورشة الوميتال

10 - عاشور محمد الشحات سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  60887 قيد فى 05-03-2005 برقم ايداع    648

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي جزارة

11 - محمد سمير محمد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  67861 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع    2452

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تجاره / الحديد والبويات

12 - احمد محمد نجيب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69634 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    1796وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الفرع ورشه نجاره

13 - محمد محمد غازى عبد الرحمن حسن الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  68642 قيد فى 2017-09-27 

برقم ايداع    2413وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / سيشن وكافيه

14 - تعديل السم التجارى الى / مكتب الشيمى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  66107 قيد فى 

08-02-2011 برقم ايداع    267وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

مكتب مقاولت  وتوريدات عامه  فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله

15 - عبدالمعطي فتوح عبدالمعطي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  70253 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

2174وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مكتب تجاره وتوزيع المواد 

الغذائيه وتوريدات عموميه فما عدا توريد العماله

16 - محمد عطيه بكري النادي تاجر فرد سبق قيده برقم  70404 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    2516

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط /تعبئه وتغليف المواد الغذائيه والحاصلت 

الزراعيه
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71121 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-2022  برقم ايداع 2,048.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى/مكتب رويال للمقاول والتوريدات 

العامة

2 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71168 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2022  برقم ايداع 2,278.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / المصطفى للمقاولت العامه 

والخدمات

3 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65569 وتم ايداعه بتاريخ   

22-11-2009  برقم ايداع 3,188.000 الى : اضافه السمه التجاريه/المصريه المتحدة للتوريدات العموميه

4 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   66107 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2011  برقم ايداع 267.000 الى : تعديل السم التجارى الى / مكتب الشيمى للمقاولت والتوريدات

5 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70404 وتم ايداعه بتاريخ   

18-10-2021  برقم ايداع 2,516.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى/المانه لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه 

والحاصلت الزراعيه

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - تعديل اسم الشركة الى مايكل موريس راتب وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    46061 قيدت فى 

27-04-1991 برقم ايداع   1127 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل 

شركه تضامن مصدق عليه برقم 2022/466 شركات جنوب تم حل وفسخ الشركه واعنبار الشركه منهيه

2 - ايهاب  عازر نقول وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    69459 قيدت فى 08-12-2019 برقم ايداع   

3328 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفينها نهائيا مع استلم كل 

شريك مستحقاته وتحويلها الى منشاءه فرديه باسم / ايهاب عازر نقول حبشى

3 - تعديل اسم الشركة الى ابناء الحاج مصيلحى العرنوسى وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم    32248 قيدت 

فى 19-10-1982 برقم ايداع   2727 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل نم حل الشركه 

واستلم كل شريك حصته فى راس المال واصبح كل منهم خالصا نهائيا من هذه الشركه المركز العام والفرع

4 - تعديل اسم الشركه الى/ابناء الحاج مصليحى العرنوسى   شركة سبق قيدها برقم    32248 قيدت فى 

10-02-1983 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع 

للستغاء عنه وغلق المركز العام للشركه

5 - الشركه الهندسيه للنسيج الحديث   شركة سبق قيدها برقم    32248 قيدت فى 10-02-1983 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع للستغاء عنه وغلق المركز 

العام للشركه

رأس المال

1 - عمرو محمود على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     70075 قيدت فى 13-07-2021 برقم ايداع    

1630وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - ابناء هانى سعيد عبد الغفار  رويال انترناشيونال للصناعات الورقيه شركة سبق قيدها برقم     70265 قيدت 

فى 16-09-2021 برقم ايداع    2209وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

9,000,000.000
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العناوين

1 - تعديل السم التجارى الى حنان السيد البدوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     43191 قيدت فى 

20-04-1989 برقم ايداع    1861وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مدينه 

نصر عقار رقم 71 شارع احمد حسن الزيات الحى السابع

2 - تعديل السم التجارى الى حنان السيد البدوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     43191 قيدت فى 

20-04-1989 برقم ايداع    1861وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

شارع العراب بجوار  المرور بملك/فاطمه عبدالعليم احمد

النشاط

1 - تعديل السم التجارى الى حنان السيد البدوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     43191 قيدت فى 

20-04-1989 برقم ايداع    1861 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الفرع)

توزيع ادوات ومستلزمات طبيه واستيراد الجهزه والمستلزمات الطبيه والستيراد)كما هو مدون فى السجل( فما 

عدا الدويه البشريه

2 - تعديل السم التجارى الى حنان السيد البدوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     43191 قيدت فى 

20-04-1989 برقم ايداع    1861 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط فرع 

اخر)توزيع ادوات ومستلزمات طبيه واستيراد الجهزه والمستلزمات الطبيه والستيراد)كما هو مدون فى السجل( 

فما عدا الدويه البشريه

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

1 - ايمن عبد البديع عبد الغفار عبد الغنى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15454   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-1969 برقم ايداع   152 تم التأشير فى تاريخ 16-02-1969  بــ :  مدير عام   )بصفه شخصيه  ( 

بشركه انابيب البترول القيام باعمال وظيفه رئيس مجلس اداره الشركه

2 - احمد مختار عبدالباسط  مفوض   المقيد برقم قيد    15454   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-1969 برقم 

ايداع   152 تم التأشير فى تاريخ 16-02-1969  بــ :  تفويض لنقل ملكيه السيارات للغير

3 - محمود  سعيد محمود زهران  مفوض   المقيد برقم قيد    15454   وتم ايداعه بتاريخ    1969-02-16 

برقم ايداع   152 تم التأشير فى تاريخ 16-02-1969  بــ :  تفويض لنقل ملكيه السيارات للغير

4 - محمد سعيد على محمد مالك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46217   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-1991 برقم ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 13-06-1991  بــ :  التجديد لمجلس الداره لفتره 

جديده واعادة تشكيله بعد وفاه السيده/تهانى رمضان محمود احمد بتاريخ2022/3/22 كما هو بدونها

5 - محمد سعيد على محمد مالك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46217   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-1991 برقم ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 10-08-1999  بــ :  التجديد لمجلس الداره لفتره 

جديده واعادة تشكيله بعد وفاه السيده/تهانى رمضان محمود احمد بتاريخ2022/3/22 كما هو بدونها

6 - عمرو محمود على السيد ورده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70075   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2021 برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  بالنسبه للطرف الول فان له حق 

التعامل منفردا باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدلر خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذالك له الحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

باسم الشركه ولصالحها

7 - مجدى محمد محمود يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70075   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2021 برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2021  بــ :  فانه يظل محتفظا باختصاصه 

حيث بالعمال الفنيه واداره القسم الفنى فقط

8 - احمد الصباحى ابو المعاطى عايش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50243   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-1996 برقم ايداع   3478 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  والسيد / عبد الرحمن احمد 

الصباحى لهم الحق فى الداره والتوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين

9 - عبد الرحمن احمد الصباحى ابو المعاطى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50243   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-1996 برقم ايداع   3478 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  بان يكون له الحق فى البيع لنفسه 

او للغير وتوكيل الغير فى تملكه لصول الشركه وفبها السيارات والتوبيسات وله الحق فى التعامل مع النفس او 

الغير وكل مايخص تحقيق غرض الشركه * يضاف الى اختصاص الطرف الثانى / بان يكون له حق كفاله 

الشركات الخرى لدى البنوك باسم الشركه

10 - محمد عربى غنيمى محمد بدران  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70651   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   69 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  وله حق اداره الشركه وتمثيلها 

والتوقيع عنها امام الغير سواء جهات حكوميه او غير حكوميه وكذا البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكيه فى جميع 

البنوك ومفوض له صرف الشيكات المتحقه باسم الشركه والتعامل بها مع الغير وموكل له ان يبيع ويشترى كافه 

اصول الشركه دون قيود وله كافه السلطات لتحقيق اغراض الشركه وتوكيل الغير فى حق اداره الشركه ويمثلها 

والتوقيع عنها امام الغير سواء جهات حكوميه او غير حكوميه ويوكل الغير فى استخراج دفاتر الشيكات من البنوك 

وصرف الشيكات المستحقه باسم الشركه وتوكيل الغير فى التوقيع على دفاتر الشيكات والتعامل بها مع الغير 

وتوكيل الغير بالقيام للتحويلت البنكيه من حسابات الشركه داخل البنوك الى اى حساب اخر ماعدا القتراض  من 

البنوك يكون للطرفين مجتمعين 0
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تجديد افراد

1 - جمال محمود صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47557   قيدت فى   12-07-1993 برقم ايداع    

1654 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-11

2 - محمد عثمان عبد الفتاح عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55107   قيدت فى   01-10-2000 برقم 

ايداع    3271 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

3 - رشا رجب احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67672   قيدت فى   29-03-2015 برقم ايداع    

803 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

4 - هبه احمد عراقى الدسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67775   قيدت فى   29-07-2015 برقم 

ايداع    1579 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

5 - امين محمد امين سالم بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67919   قيدت فى   10-02-2016 برقم ايداع    

288 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

6 - احمد عاطف عبد المنعم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59967   قيدت فى   29-03-2006 برقم 

ايداع    1131 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

7 - عزب ابراهيم عزب مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61672   قيدت فى   10-09-2005 برقم ايداع    

2836 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

8 - ضياء محمد عبدالعدل البطل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65551   قيدت فى   09-11-2009 برقم ايداع    

3088 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

9 - وحيد عبد العاطى محمد الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67624   قيدت فى   16-02-2015 برقم ايداع    

368 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

10 - السيد محمد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38381   قيدت فى   27-10-1986 برقم ايداع    

3646 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

11 - محمد كمال محمدى تاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57009   قيدت فى   28-04-2002 برقم ايداع    

1128 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-27

12 - احمد مصطفى الحسينى على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61152   قيدت فى   

04-05-2005 برقم ايداع    1400 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-03

13 - حسام حافظ السيد أحمد فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67880   قيدت فى   27-12-2015 برقم 

ايداع    2607 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

14 - طلعت الشحات عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54427   قيدت فى   13-05-2000 برقم ايداع    

1627 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

15 - عبد العزيز احمد عبد العزيز رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61934   قيدت فى   2005-11-21 

برقم ايداع    3561 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

16 - هانى محمد عبد البديع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64664   قيدت فى   27-12-2007 برقم ايداع    

3573 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-26

17 - عماد رمضان السيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65676   قيدت فى   02-02-2010 برقم ايداع    

300 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

18 - ناجى حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66377   قيدت فى   09-10-2011 برقم ايداع    

2402 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

19 - محمود طلعت ابراهيم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68605   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    2184 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

20 - احمد محمد احمد العبيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15001   قيدت فى   09-05-1968 برقم ايداع    

295 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-08
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21 - حمديه مغورى عبد المطلب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45010   قيدت فى   21-07-1990 برقم 

ايداع    2231 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-20

22 - عوض ا اسماعيل مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46245   قيدت فى   1991-06-29 

برقم ايداع    1728 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

23 - اشرف عبد الخالق عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52881   قيدت فى   05-05-1999 برقم ايداع    

1320 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

24 - عبدالمنعم سمير ابراهيم عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55446   قيدت فى   08-01-2001 برقم 

ايداع    83 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-07

25 - حمدية مغورى عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61503   قيدت فى   30-07-2005 برقم ايداع    

2395 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

26 - صبحى حافظ فؤاد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64101   قيدت فى   04-03-2007 برقم ايداع    

743 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

27 - فاطمه عبد الحميد الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66313   قيدت فى   08-08-2011 برقم ايداع    

1902 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

28 - هشام عبد الحسيب على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62282   قيدت فى   14-02-2006 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

29 - محمد الدسوقى على الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67559   قيدت فى   14-12-2014 برقم 

ايداع    2367 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

30 - رزق مناع حجازى عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68562   قيدت فى   18-07-2017 برقم 

ايداع    1786 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

31 - طعيمه محمد ابراهيم طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40846   قيدت فى   27-02-1988 برقم ايداع    

708 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-26

32 - محمد السيد فتيح متولى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61116   قيدت فى   23-04-2005 برقم 

ايداع    1290 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

33 - عبد المنعم محمد محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65917   قيدت فى   08-08-2010 برقم 

ايداع    2057 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

34 - صلح ابراهيم رفاعى خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39401   قيدت فى   16-06-1987 برقم ايداع    

1789 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-15

35 - مجدى فتحى فكرى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53048   قيدت فى   16-06-1999 برقم ايداع    

1832 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-15

36 - عبدالكريم احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67309   قيدت فى   11-03-2014 برقم ايداع    

496 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

37 - طاهر عبد الوارث عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67990   قيدت فى   27-03-2016 برقم 

ايداع    763 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

38 - محمد سليم سليم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68546   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

1610 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

39 - فاطمه عبدالسميع ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31342   قيدت فى   11-02-1982 برقم ايداع    

489 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-10

40 - ابراهيم خطاب على ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43769   قيدت فى   06-09-1989 برقم ايداع    

3741 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-05

41 - طارق شعبان على الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50633   قيدت فى   06-02-1997 برقم ايداع    

324 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

42 - طارق شعبان على الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50633   قيدت فى   13-05-1997 برقم ايداع    

1414 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12
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43 - احمد محمد زكريا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57181   قيدت فى   16-06-2002 برقم ايداع    

1597 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-15

44 - خالد مصطفى محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64277   قيدت فى   18-04-2007 برقم ايداع    

1300 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

45 - اكرام محمد على عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65578   قيدت فى   02-12-2009 برقم ايداع    

3231 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

46 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68519   قيدت فى   2012-06-18 

برقم ايداع    1246 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

47 - محمد امام عبد الرشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68519   قيدت فى   25-05-2017 برقم ايداع    

1373 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

48 - محمد امام عبد الرشيد محمد بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68519   قيدت فى   2017-05-25 

برقم ايداع    1374 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

49 - محمد احمد حسنى ابراهيم حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62657   قيدت فى   27-04-2006 برقم 

ايداع    1537 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

50 - وفاء احمد لبيب عيد العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66228   قيدت فى   06-06-2011 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

51 - مصطفى جلل انور محمود اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67071   قيدت فى   16-06-2013 برقم 

ايداع    1455 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

52 - سحر سليمان عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67330   قيدت فى   26-03-2014 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

53 - حسن عبدالهادى عبدالعزيز حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24075   قيدت فى   1976-11-18 

برقم ايداع    2467 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-17

54 - رزق ابو الفتوح محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54762   قيدت فى   31-07-2000 برقم ايداع    

2465 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-30

55 - ايمان عبدالوهاب عبدالفتاح عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60505   قيدت فى   2004-11-01 

برقم ايداع    3039 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

56 - فؤاد فريد محمد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48361   قيدت فى   25-08-1994 برقم ايداع    

2271 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

57 - محمد فتحى ابراهيم مغاورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61605   قيدت فى   23-08-2005 برقم 

ايداع    2647 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

58 - طه محمد عبد الفتاح غلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62267   قيدت فى   12-02-2006 برقم ايداع    

436 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

59 - ابراهيم الدسوقى عبد العظيم فتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62925   قيدت فى   07-06-2006 برقم 

ايداع    2166 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

60 - حمدى محمد حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38972   قيدت فى   02-03-1987 برقم ايداع    

730 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

61 - فرج عبد العزيز محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50415   قيدت فى   28-11-1996 برقم 

ايداع    4074 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

62 - تامر محمد العربى عبدالمقصود على خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61132   قيدت فى   

27-04-2005 برقم ايداع    1350 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-26

63 - محمد فتحى ابوزيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62243   قيدت فى   07-02-2006 برقم ايداع    

367 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

64 - احمد عبدالرازق عبدالرازق منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64250   قيدت فى   2007-04-04 

برقم ايداع    1169 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03
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65 - هدى عبد الظاهر هنداوى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67457   قيدت فى   19-08-2014 برقم 

ايداع    1472 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18

66 - عبد الصبور عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39777   قيدت فى   01-09-1987 برقم 

ايداع    2535 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

67 - عبد الباسط محمد على مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60406   قيدت فى   27-09-2004 برقم 

ايداع    2756 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-26

68 - عاشور محمد الشحات سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60887   قيدت فى   05-03-2005 برقم ايداع    

648 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-04

69 - حسن السيد ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62032   قيدت فى   14-12-2005 برقم ايداع    

3836 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

70 - اسامه جوده محمود السيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62091   قيدت فى   28-12-2005 برقم 

ايداع    4029 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

71 - حسن الصادق حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46355   قيدت فى   03-10-1991 برقم ايداع    

2982 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

72 - سامى محمد محمد خشالة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49693   قيدت فى   05-05-1996 برقم ايداع    

1287 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

73 - سمير ابوالفتوح صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54288   قيدت فى   11-04-2000 برقم ايداع    

1242 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

74 - محمد سمير محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57666   قيدت فى   08-09-2002 برقم ايداع    

2434 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07

75 - محمد عبد الحميد محمد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61428   قيدت فى   10-07-2005 برقم 

ايداع    2169 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-09

76 - مدحت حسن فريد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62698   قيدت فى   04-05-2006 برقم ايداع    

1626 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

77 - وليد محمد عبد الحفيظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68190   قيدت فى   22-08-2016 برقم ايداع    

2012 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

78 - اشريف غمرى عبدا غمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51173   قيدت فى   04-08-1997 برقم 

ايداع    2327 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

79 - رضا ابراهيم اسماعيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58678   قيدت فى   01-07-2003 برقم 

ايداع    1634 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-30

80 - مسعد صالح على على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66699   قيدت فى   04-07-2012 برقم ايداع    

1573 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

81 - حياة رشيده مرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42130   قيدت فى   13-11-1988 برقم ايداع    4368 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

82 - عاليه شحاته يوسف شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47891   قيدت فى   18-12-1993 برقم ايداع    

3351 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

83 - منى محمد منصور مامون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49807   قيدت فى   12-06-1996 برقم ايداع    

1743 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

84 - كريمه محمد عبدالحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50286   قيدت فى   02-11-1996 برقم ايداع    

3616 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

85 - محمد محمدى احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59955   قيدت فى   11-05-2004 برقم 

ايداع    1388 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-10

86 - فتحيه محمد عبد الجواد على الزير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66429   قيدت فى   2011-11-10 

برقم ايداع    2716 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09
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87 - حسام عبدالرازق مصطفى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61667   قيدت فى   07-09-2005 برقم 

ايداع    22823 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

88 - أحمد بيومى السيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68456   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

89 - احمد ابراهيم احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53928   قيدت فى   26-01-2000 برقم ايداع    

255 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

90 - تصحيح السم التجارى الى هانى ابراهيم محمود جمال الحملوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56695   

قيدت فى   15-01-2002 برقم ايداع    140 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-14

91 - رجب عبدالرازق عبدالفتاح خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56921   قيدت فى   03-04-2002 برقم 

ايداع    897 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

92 - شهيرة عباس محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60987   قيدت فى   26-03-2005 برقم ايداع    

919 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

93 - تعديل السم التجارى الى / مكتب الشيمى للمقاولت والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66107   

قيدت فى   08-02-2011 برقم ايداع    267 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-07

94 - ياسر فؤاد عوض ا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66779   قيدت فى   30-09-2012 برقم ايداع    

2128 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

95 - شلبى عبدا شلبى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68304   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

2741 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

96 - هانى عبده محسب أبوسعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57699   قيدت فى   11-09-2002 برقم ايداع    

2491 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

97 - يحى محمود سامى محمد احمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63926   قيدت فى   2007-01-24 

برقم ايداع    216 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

98 - يحى محمود سامى محمد احمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63926   قيدت فى   2016-12-26 

برقم ايداع    3206 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

99 - اسامه توفيق سلمه عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68557   قيدت فى   12-07-2017 برقم 

ايداع    1717 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11
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تجديد شركات

1 - شركة احمد سعيد عبد الخالق شلبى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   65400  قيدت فى  2009-07-12 

برقم ايداع   2030 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2024  

12:00:00ص

2 - تعديل الكيان القانونى لتصبح تسرى باحكام القانون 6لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للنتاج الحربى واحكام 

القانون1983 97بشان هيئات القطاع العام وتعديلتة   شركة سبق قيدها برقم :   25034  قيدت فى  

27-08-1977 برقم ايداع   3398 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2027  12:00:00ص

3 - محمد سعيد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48935  قيدت فى  24-05-1995 برقم ايداع   

1314 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2025  12:00:00ص

4 - نبيل علم مصلحى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   58230  قيدت فى  05-02-2003 برقم ايداع   

316 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2023  12:00:00ص

5 - شركة قها للصناعات الكيماوية الحربية والمعدنية   شركة سبق قيدها برقم :   13274  قيدت فى  

21-11-1992 برقم ايداع   3123 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2022  12:00:00ص

6 - ممدوح خليل محمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66712  قيدت فى  19-07-2012 برقم 

ايداع   1678 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

7 - تعديل اسم الشركة الى سيد محمد محمد الطوخى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   15006  قيدت فى  

09-05-1968 برقم ايداع   300 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2023  12:00:00ص

8 - احمد فكرى احمد عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   60380  قيدت فى  20-09-2004 برقم 

ايداع   2693 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2024  

12:00:00ص

9 - ورثه المرحوم شعبان على الشيمى   شركة سبق قيدها برقم :   30076  قيدت فى  04-03-1981 برقم 

ايداع   525 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2026  12:00:00

ص

10 - شركة السيد عبدا مصطفى اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57467  قيدت فى  

10-08-2002 برقم ايداع   2250 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2027  12:00:00ص

11 - لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   71161  قيدت فى  17-02-1996 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2026  

12:00:00ص

12 - لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   71161  قيدت فى  24-03-2010 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2025  

12:00:00ص

13 - تعديل السم التجارى الى  ابراهيم محمد ابراهيم بيومى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   50094  قيدت 

فى  24-09-1996 برقم ايداع   3042 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2026  12:00:00ص

14 - الشركة السلمية للنسيج والبلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   46217  قيدت فى  12-03-1992 برقم 

ايداع   666 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00

ص

Page 27 of 28 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

15 - سعيد على مالك وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46217  قيدت فى  12-03-1992 برقم ايداع   

666 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

16 - تعديل اسم الشركة الى توفيق عودة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16705  قيدت فى  

10-03-1971 برقم ايداع   253 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2026  12:00:00ص

17 - شركة خالد يحيى للدوات الرياضية   شركة سبق قيدها برقم :   49798  قيدت فى  09-06-1996 برقم 

ايداع   1716 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2026  

12:00:00ص

18 - ابراهيم صديق وعادل صديق   شركة سبق قيدها برقم :   36712  قيدت فى  20-10-1985 برقم ايداع   

2881 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2025  12:00:00ص

19 - السيد صابر ابراهيم فرج وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   66528  قيدت فى  09-02-2012 برقم 

ايداع   360 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  12:00:00

ص

20 - على نبيه محمد موسى حجر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64474  قيدت فى  28-08-2007 برقم 

ايداع   2562 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

21 - تعديل اسم الشركة الى عبدالرحمن محمد نبيل عراقى محمد نورالدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

66498  قيدت فى  12-01-2012 برقم ايداع   107 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  11/01/2027  12:00:00ص

22 - تاون تيم   شركة سبق قيدها برقم :   67202  قيدت فى  17-11-2013 برقم ايداع   2319 وفى تاريخ  

29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2023  12:00:00ص

23 - محمد عزت عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   67202  قيدت فى  17-11-2013 برقم 

ايداع   2319 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2023  

12:00:00ص

24 - هانى دوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18497  قيدت فى  24-09-1972 برقم ايداع   1626 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  12:00:00ص

25 - معرض احمد مسعد محمد احمد قريش و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   36217  قيدت فى  

20-05-1985 برقم ايداع   1631 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2025  12:00:00ص

26 - حنان السيد البدوى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   43191  قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   

1205 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص
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