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قيود أفراد

1 - عصام فاروق يوسف عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10737 ورقم قيد 80474    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية محل - شارع جمال عبدالناصر - ملك/ رنده حسني عبدالمطلب أحمد

2 - عيد ربيع عبدالفتاح عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10747 ورقم قيد 80475    محل رئيسى  عن حظيرة تسيمن وبيع مواشي, بجهة محافظة القليوبية عزبة مسعود 

حسن - السعادنه- ملك/ عنتر ربيع عبدالفتاح عبدالرحمن

3 - محمد مصطفى محمد غانم رشيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10749 ورقم قيد 80476    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد الحاصلت الزراعيه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه دور أول علوي - عرب الرواشده - ملك/ 

مصطفى محمد غانم رشيد

4 - اسماء عبدالنبى ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10752 ورقم قيد 80477    محل رئيسى  عن معلف تربيه وتجارة مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة 

القليوبية كفر الشيخ ابراهيم  - بملك/ عصام جودة على

5 - زكريا رشاد احمد احمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10753 ورقم قيد 80478    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال وطلبة مدارس )وذلك دون توريد 

العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة 

القليوبية ش علي الحاج- سنديون - ملك/ محمد رشاد احمد

6 - طه عادل طه محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10754 ورقم 

قيد 80479    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية منشاه دياب - بملك/ محمد هشام 

عوده

7 - مصطفى سمير عبدا عابدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10757 ورقم قيد 80480    محل رئيسى  عن تجارة علفه وعطاره, بجهة محافظة القليوبية محل - الطريق 

العمومي - أمام مركز الشباب - شلقان - ملك/ ورثة أحمد إبراهيم عاشور

8 - احمد سمير عبد الحميد عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10758 ورقم قيد 80481    محل رئيسى  عن بيع هدايا وخردوات, بجهة محافظة القليوبية ش  عبد الحافظ - 

بنها بملك/ سحر سمير عبد الحميد

9 - ضياءالدين احمد احمد محمد الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10759 ورقم قيد 80482    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 46 الحى الثامن جنه العبور ش33 - بملك/ بهاء الدين احمد 

احمد

10 - عليوه السعيد عليوه الزهيري تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10760 ورقم قيد 80483    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية ش المدرسه الثانويه -الزراعيه مشتهر  ملك /وليد عبد العزيز عبد ا

11 - عاطف فتوح محمد مصطفى شرمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10761 ورقم قيد 80484    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الجعافره كوم السمن-  شبين القناطر -القليوبيه - بملك/ احمد 

محمد حسن
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12 - سلمه علي علي علي منتصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10762 ورقم قيد 80485    محل رئيسى  عن تجارة مولدات كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية شارع المزلقان - 

ميت حلفا - ملك/ محمد عبدالفضيل مصطفى

13 - صابر محمود عبدا على الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10769 ورقم قيد 80486    محل رئيسى  عن شنيش لتجاره الخضار, بجهة محافظة القليوبية حى الصوالحه - 

بملك/ محمد صابر عبدا

14 - حماد منصور محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10774 

ورقم قيد 80487    محل رئيسى  عن مكتب توريدات حاصلت زراعيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل - عرب المقابله - جزيرة بلي - ملك/ حسين منصور 

محمد سالم

15 - اسامه فتحى علي مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10775 

ورقم قيد 80488    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات, بجهة محافظة القليوبية 2 ش منشية النور طريق 

الزقازيق - بنها - القليوبيه/ فتحي علي مصطفى

16 - ناديه محمد جمال محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10776 ورقم قيد 80489    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القليوبية ش كمال عاشور - ملك/ 

اماني اسحق عبدالحفيظ

17 - أحمد محمد وهبه عبدالشكور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10782 ورقم قيد 80490    محل رئيسى  عن مكافحة الحشرات المنزليه والقوارض )وذلك دون توريد العمالة 

وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة 

القليوبية شقه دور أرضي - شارع سوق الثلثاء - الدير - ملك/ جمالت رفاعي سالم دسوقي

18 - اسلم عيد سعيد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10786 

ورقم قيد 80491    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية ) فيما عدا الطباعه (, بجهة محافظة القليوبية 

خلوة سنهره- ملك/ عيد سعيد عبدالفتاح

19 - حسناء حسن محمد حسن أبوطالب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10795 ورقم قيد 80492    محل رئيسى  عن بيع أجهزه ومستلزمات طبيه )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية 

البشرية ومشتقاتها ومستلزماتها(, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع6 - رقم3 - تقسيم الشروق - بنها الجديده - 

بنها ثان - محاسن عبدالوهاب موسى

20 - احمد محمد عبدالمنعم عواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10799 

ورقم قيد 80493    محل رئيسى  عن بيع فراخ ومجمدات, بجهة محافظة القليوبية ش سوق الثلثاء - ملك/

عرفات عيد عواد عيد

21 - مصطفي حجاج لبيب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10801 ورقم قيد 80494    محل رئيسى  عن ورشه مبارد اظافر, بجهة محافظة القليوبية 7 ش مدرسه حورس 

-الحادثه - ملك //امال الطاهر محمد

42 - اسماعيل محمد محمود مغربي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10853 ورقم قيد 80515    محل رئيسى  عن مزرعة بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية القلج البلد خلف 

المدرسة الثانويه م الخانكه / بملك/ اكرم احمد امين

22 - كاظم محمد أحمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10803 ورقم قيد 80495    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ورشة - عقار37 - شارع رياض الصالحين - أرض أم بيومي - 

شبراالخيمه - ملك/ أحمد محمد علي
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23 - حسن على انور محمود طه موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10804 ورقم قيد 80496    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية بهاده - بملك/ ثريا 

محمد عبدالحميد

24 - سوسن احمد حسام شعبان حمزه عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 10807 ورقم قيد 80497    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية بهاده- ملك/ عثمان ابراهيم سعيد

25 - عاطف حنفي إبراهيم عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10811 ورقم قيد 80498    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - عقار3 - شارع عمر بن الخطاب - منطي - ملك/ 

محمد كمال محمد أحمد

26 - فاطمه عطيه احمد خيرا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10812 

ورقم قيد 80499    محل رئيسى  عن بيع عدد والت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش شعبان علي طلبه- قليوب المحطه- ملك/ محمد شعبان علي طلبه

27 - محمد فوزي محمد محمود دالي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10821 ورقم قيد 80500    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه - شارع شاكوناز هانم - باسوس - ملك/ فرحات فوزي محمد 

محمود

28 - زينب سالم يوسف برغوت تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10822 ورقم قيد 80501    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القليوبية الحزانيه طريق البحر شبين القناطر- بملك/ سعيد بدر الدين

29 - احمد ياسر درباله محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10823 ورقم قيد 80502    محل رئيسى  عن صناعه اثاث, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل عزبه البيض -  

بملك/ شعبان ابراهيم الطوخى

30 - سامح عبدالصبور محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10825 ورقم قيد 80503    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتجارة معدات ثقيله )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه - 

شارع شيخ العرب - باسوس - ملك/ هبه جمال متولي موسى

31 - احمد رضا حامد بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10826 

ورقم قيد 80504    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية طنان ش البراج م قليوب - 

بملك/ امل فراج سالم

32 - احمد سويلم نبيه عيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10827 

ورقم قيد 80505    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش طنطا - المدينه السكنيه بمساكن ورش ابو زعبل - بملك / 

توفيق دسوقى ابراهيم محمد

33 - محمد عبد الوهاب حامد عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 10828 ورقم قيد 80506    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية طنان - بجوار 

مسجد المروه - م قليوب - بملك/ ناهد احمد محمد

34 - مصطفى سعيد السيد محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 10829 ورقم قيد 80507    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ش شندى من ش 

الشهيد احمد عبدالعزيز- بملك / سعدالدين سعيد شندى
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35 - عبدالغني فوزي عبدالغني إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10831 ورقم قيد 80508    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية شرق السكه الحديد - مدينة قها - ملك/ هاني أنطون عبدا فوتي

36 - ابراهيم محمد حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10835 ورقم قيد 80509    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 1 9 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية شارع المقابر بجوار مسجد الهدى - بطا- مركز بنها- بملك/ ناديه محمدى عبد الفتاح

37 - زينب سيد عبدالحميد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10839 ورقم قيد 80510    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شارع 

الحاج سالم دياب - نوى - ملك/ محمد عبدالصديق عفيفي عز

38 - توفيق احمد عامر قطب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10841 

ورقم قيد 80511    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا م قليوب - بملك/ سيد 

شعبان محمد

39 - اسلم يسري عبدالعزيز موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10842 ورقم قيد 80512    محل رئيسى  عن معرض بيع مراتب ومفروشات, بجهة محافظة القليوبية 4ش 

ياسر عرفات - بطا - بملك / يسري عبدالعزيز موسي احمد نعامه

40 - محمد أشرف سعيد عبدالغني محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10843 ورقم قيد 80513    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية أبوشنب - 

كفرحمزه - ملك/ أشرف سعيد عبدالغني محمد

41 - مسعد علي بدر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10850 ورقم 

قيد 80514    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية قلما - ملك/ علي بدر 

محمد مصطفى

43 - سمير ابراهيم مصطفى سيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 10854 ورقم قيد 80516    محل رئيسى  عن مركز صيانه معدات كهربائيه )فيما عدا الكمبيوتر 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية قرنفيل - ملك/ فتحيه عفيفى موسى

44 - محمد سيد محمد محمد الجبالي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10857 ورقم قيد 80517    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية تقسيم الكناني القناطر الخيريه بملك/ اسماء كريم سلمه

45 - مصطفى قاسم سيد عواض التوام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10863 ورقم قيد 80519    محل رئيسى  عن ورشة نجاره لتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية شارع 

محمد السبع - بجوار فرن لبيب - قليوب البلد - ملك/ دعاء عبدالخالق عبدالخالق سالم

46 - عمرو محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10864 

ورقم قيد 80520    محل رئيسى  عن تربية وبيع وتسمين مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية ش الجامع القيديم 

- الصالحيه - بملك / محمد على محمد على

47 - منى حسين سعد محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10865 ورقم قيد 80521    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية طريق مشتهر- ملك/ بدر رجب 

عواد
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48 - ابراهيم فؤاد عداروس مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10866 ورقم قيد 80522    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش 6 مساكن الكابلت شبرا الخيمه ثان بملك/ فؤاد عداروس 

مصطفى

49 - اميره سعيد يحيى عبدربه الشورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10868 ورقم قيد 80523    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية العطاره - ملك / عبدالغفور 

بيومى عبدالحليم هلل

50 - ابو بكر سيد احمد محمد الصادق عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 10869 ورقم قيد 80524    محل رئيسى  عن خدمات رياضية ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية ميت عاصم _ بملك / شافعى عيد عيد حريز

51 - حنان محمد عبدالعال على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10872 

ورقم قيد 80525    محل رئيسى  عن تربية وبيع مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة القليوبية جمجره الجديدة- 

ملك/ مصطفى كامل ابراهيم

52 - محمد السيد محمد عبدا جندى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10877 ورقم قيد 80526    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية بطا - ملك / السيد محمد عبدا 

جندى

53 - محمد يسري عبدا حسنين الرباط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10880 ورقم قيد 80527    محل رئيسى  عن كافيه )وذلك دون عرض المصنفات واستخدام النترنت(, بجهة 

محافظة القليوبية برج روجينا بعد كوبري الفحص بنها - بملك/ياسر عبدا زاهد

54 - محمد محمود عبدالعاطى مصطفى المحاريق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 10883 ورقم قيد 80528    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة القليوبية سكة 

المدينه بجوار مسجد المدينه المنوره - طنان - ملك / وليد عبدالهادى عبدالرحمن

55 - يحي محمد قايد باي محمد مطر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10884 ورقم قيد 80529    محل رئيسى  عن ورشة احذيه, بجهة محافظة القليوبية ش الفاروق عمر بن 

الخطاب - الرمله - بملك / يوسف صابر يوسف فرج العنانى

56 - اسماء محمد محمد تميم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10889 ورقم قيد 80530    محل رئيسى  عن ورشة ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

القليوبية برج الخلفاء شارع عمار بن ياسر من ش مستشفى وادي الطب بملك/ وليد مرعي ابراهيم

57 - السيد محمد السيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10969 

ورقم قيد 53956    رئيسى آخر  عن تربيه وبيع دواجن تسمين, بجهة محافظة القليوبية افتتاح محل رئيسي اخر 

بالعنوان/شبلنجه - بملك / علي سليمان علي سليمان

58 - محمد احمد عفيفى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10935 ورقم قيد 73499    رئيسى آخر  عن تصدير حاصلت زراعيه )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية اجهور الكبرى - طوخ - بملك/ احمد عفيفى سليمان

59 - السيد سليمان السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10900 

ورقم قيد 80531    محل رئيسى  عن تجارة العلفه والحبوب, بجهة محافظة القليوبية محل الكسابيه - ملك/ 

عطيات أحمد إمام
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60 - بشاره حلمى غالى راغب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10901 

ورقم قيد 80532    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الورشه - الخصوص  - بملك/ شحاته على 

احمد عيسى

61 - السيد إبراهيم السيد عراقي موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10908 ورقم قيد 80533    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائيه )وذلك عدا الكمبيوتر والطباعة 

والكاميرات ودون إستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - الطريق العمومي - بطا - 

ملك/ إيمان حسنين عبدالسميع

62 - مكتب الشريف لبيع الحذيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10909 ورقم قيد 80534    محل رئيسى  عن مكتب بيع احذيه, بجهة محافظة القليوبية شارع الترعه اتريب -

ملك/ حسن ابو السعود انس

63 - احمد عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10910 ورقم قيد 80535    محل رئيسى  عن حظيره بيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية كفر 

الشيخه سالمه - بملك / عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز

64 - سحر التهامى عبدالخالق بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10911 ورقم قيد 80536    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - بلتان - بملك /عبد الكريم حسان على لشين

65 - كريم سلمه عيسى عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10912 ورقم قيد 80537    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار فضه, بجهة محافظة القليوبية شارع زليط- 

اجهور الصغرى- ملك/ سلمه عيسى عبدالتواب عطيه

66 - احمد نبيل احمد محمد عطيه الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10913 ورقم قيد 80538    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية المنيره  بجوار مسجد سيدى على ابوالنور- بملك/ 

نبيل احمد محمد

67 - فاروق المصري توفيق مساك قلده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10914 ورقم قيد 80539    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعلفه, بجهة محافظة القليوبية محل - طريق شبين 

منيا القمح - عزبة الوكلء - ملك/ بسيوني طه خليل

68 - إبراهيم عبدالمقصود علي عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10915 ورقم قيد 80540    محل رئيسى  عن تجارة المعدات الثقيله, بجهة محافظة القليوبية محل - 

الوكلء - ملك/ حسن إبراهيم عبدالحميد محمود

69 - احمد يسن عبدا يسن غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10916 ورقم قيد 80541    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوي, بجهة محافظة القليوبية الرمله - ملك /كريم 

مجدى عبدالفتاح

70 - صيدليه الدكتوره /نورهان عصام الدين  الشبل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 10924 ورقم قيد 80542    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية كفر الحصافه - ملك /

ورثه المرحومه كريمه عبدالفتاح

71 - ايهاب محمد عبدالباقي عبدالباقي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10925 ورقم قيد 80543    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ميت 

العطار- ملك/ احمد محمد عبدالباقي عبدالباقي
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72 - محمود عبدالنبى صبحى عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10928 ورقم قيد 80544    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية زاوية النجار - بملك / احمد 

محمود احمد محمود

73 - محمد جمال عبدالعال الجلفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10932 ورقم قيد 80545    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه  )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية المنيره -  بملك/ جمال عبدالعال عبدالهادى

74 - عماد عصام السيد أحمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10942 ورقم قيد 80546    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي - عماره رقم8 - مساكن أمن الدوله - ملك/ هاني وجدي 

أحمد محمد عبدالخالق

75 - محمود عبدالناصر ايه نصرالدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10945 ورقم قيد 80547    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 33- شارع عبدالحافظ- كفر مناقر- ملك/ عبدالحليم 

الشيمى عبدالحليم

76 - صباح محمد عاشور عبدالفتاح شماخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10946 ورقم قيد 80548    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية البرادعه - ملك/ 

علي سلمه علي علي عبدالكريم

77 - فاطمه بدوي محمد بدوي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10948 

ورقم قيد 80549    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس- ملك/ هناء 

عبدالظاهر علي

78 - عمرو محمد عطيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10949 

ورقم قيد 80550    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع فريد ندا - 

أتريب - ملك/ عبدالحكيم حسن أبوزيد أحمد

79 - محمد سند عيد منصور راشد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10950 ورقم قيد 80551    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية عرب 

الرواشده- ملك/ سند عيد منصور

80 - محمود سعد مصطفى عبدالحليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10951 ورقم قيد 80552    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات, بجهة محافظة القليوبية كفر طحا- 

ملك/ وائل عواد محمد عبدالحليم

81 - عمرو عبدالفتاح محمود عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10960 ورقم قيد 80553    محل رئيسى  عن ورشة خراطه معادن, بجهة محافظة القليوبية جزيرة الحرار- 

ملك/ عبدالعزيز فرج محمد

82 - احمد عبد الرحمن عواد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10961 ورقم قيد 80554    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية بجوار 

زاويه زينب -طنان -القليوبيه ملك //محمد عطيه سلمه

83 - أحمد حامد عثمان عمر موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10963 ورقم قيد 80555    محل رئيسى  عن تجميع وبيع ألبان, بجهة محافظة القليوبية بهاده - ملك/ حامد 

عثمان عمر موسى

Page 8 of 137 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

84 - وائل رفعت صديق مجر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10966 

ورقم قيد 80556    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة القليوبية 7 ش امرى النورى - 

عماره محمد عبدالمقصود - ملك / مدحت محمد عبدالمقصود عفيفى

85 - سماح محمد محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10973 

ورقم قيد 80557    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية غرفه من شقه - قلما - 

ملك/ سامر حسين محمد صديق

86 - ابراهيم رجب سويلم حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10974 ورقم قيد 80558    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها 

(, بجهة محافظة القليوبية ش مساكن الضباط  - ملك/ عواطف عبدالباري مصطفى

87 - اسلم محمد السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10975 ورقم قيد 80559    محل رئيسى  عن محل تنضيف وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية جمجره الجديده 

-بنها -القليوبيه ملك //امير محمد نصر الدين

88 - حمدى عبد الرحيم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

11010 ورقم قيد 59515    رئيسى آخر  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة القليوبية 2شارع عبدالرحمن باب ا - 

بنها الجديده-  ملك/ مرزوق عبدالعليم السيد

89 - محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 10995 ورقم قيد 75158    رئيسى آخر  عن كافتريا )وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(, 

بجهة محافظة القليوبية محل ببرج حمزه -كوبري الفحص - ملك //السيد محمد عبد الحميد

90 - محمد حميده ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 10976 

ورقم قيد 80561    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر عزب غنيم - ملك/ 

يسري حميده ابراهيم محمد

91 - محمد عيسي محمد سليمان كساب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10977 ورقم قيد 80562    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية 12 شارع عبدا الديب - ش فاطمه الزهراء - اتريب - بملك / ايهاب عبدالهادى متولى

92 - احسان جمال عبدالرحمن نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10980 ورقم قيد 80563    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر عزب 

غنيم- ملك/ يسري حميده ابراهيم محمد

93 - حسام عبدالفتاح السيد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10981 ورقم قيد 80564    محل رئيسى  عن مكتب بيع وشراء سيارات, بجهة محافظة القليوبية 4 ش الفاروق 

- بجوار السجل المدنى  - بملك / اسامه شعبان محمد ابو العنين

94 - محمود موسي مامون عيسوي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10983 ورقم قيد 80565    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية شارع 

المقابر -كفر الشموت  ماك //ليلي ابوزيد عبد الرحمن

95 - نوح محمد مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10986 ورقم قيد 80566    محل رئيسى  عن مكتب بيع وشراء سيارات, بجهة محافظة القليوبية 10 ش المير 

- بجوار السجل المدنى - بملك / السيد فرحات على
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96 - آيه سعيد شحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 10992 ورقم 

قيد 80567    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية محل  بالدور الرضي - 

عرب الحارث - ملك/ إسلم مرسي محمد مرسي

97 - شيماء جمال محمد زارع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 10993 

ورقم قيد 80568    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية ش المصطفى عزبة ابو عياش - 

بلقس - بملك / محمد جمال راغب عبدا

98 - حنان محمود أحمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 11000 

ورقم قيد 80569    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي - 

كفرالشرفا الغربي - ملك/ عبدالغني صلح عبدالغني

99 - فاتن سليم جاد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 11001 ورقم 

قيد 80570    محل رئيسى  عن بيع فاكهه وحضروات, بجهة محافظة القليوبية طحريا الطرق السريع -ملك /

مصطفي محمد ابراهيم

100 - تامر عبدالمحسن عبدالحكيم غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

11002 ورقم قيد 80571    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش سكة المدينه - طنان - 

ملك/ روي ولد السيد عبدالعال

101 - نورا السيد حامد عفيفي عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 11004 ورقم قيد 80572    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ) وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر العرب - ملك/ 

حمدي ابوزيد ابوزيد حسين

102 - محمود عثمان للمقاولت والتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 11005 ورقم قيد 80573    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) 

فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش سعيد الملحانى - ارض الجهينى 

- قليوب البلد  - ملك / احمد محمد مصطفى

103 - عاطف على السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

11012 ورقم قيد 80574    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة القليوبية ش نصار اتريب - بملك / 

ابراهيم عصام الدين ابراهيم

104 - شاديه حسن عمر شلبي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 11028 

ورقم قيد 80575    محل رئيسى  عن مطعم  تحضير وبيع فول وطعمية, بجهة محافظة القليوبية 37 ش الجيش 

منشية ناصر - ملك/ محمد احمد رمضان احمد

105 - عمرو عادل سيد محمد كساب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

11032 ورقم قيد 80576    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية حجره من شقه بالدور الول علوي - كفرطحا - ملك/ 

عزه أحمد عبداللطيف محمد

106 - محمود على على زغلول سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 11033 ورقم قيد 80577    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع بالسيارات  )وذلك دون توريد العماله 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية برج 

الدمرداش - ش مصرف الحصه - ملك / رضا حمدى حامد عبدالعال

Page 10 of 137 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

107 - احمد ماهر محمد خطاب شريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11084 ورقم قيد 39657    رئيسى آخر  عن مصنع مستلزمات طبيه ومستلزمات أسنان, بجهة محافظة القليوبية 

210 ش سامح عزت - بنها الجديده - ملك/ سعيد عبدالقادر عبدالوهاب محمد

108 - يحيى محمد ابراهيم احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11067 ورقم قيد 76500    رئيسى آخر  عن مصنع أسمده ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة القليوبية 1ش 

موقف حلبه - مركز قليوب - القليوبيه - ملك/ جمال عبدالنبي بيومي

109 - مصطفى محمد شحات عبدالوهاب عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 11042 ورقم قيد 80578    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل بالشارع العمومي - سندوه - ملك/ نور محمد محمود حسن

110 - عفاف محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 11046 

ورقم قيد 80579    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القليوبية عزبة هاشم زايد- طحوريا- ملك/ 

محمد سلمه محمد

111 - علي محمد علي النبوي موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11047 ورقم قيد 80580    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين وتجارة دواجن )وذلك بعد الحصول على 

الموافقات والتراخيص اللزمه لممارسة النشاط وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(, بجهة 

محافظة القليوبية عقار15 بعدالبنزينه - ميت العطار - ملك/ حسن السيد حسن إبراهيم

112 - صابر منير عبدالفتاح بنداري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11053 ورقم قيد 80581    محل رئيسى  عن تحضير وبيع مشروبات )وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام 

النترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقتين بالدور الرضي - جمجره القديمه - ملك/ صابر منير عبدالفتاح بنداري

113 - اسلم محمد مجاهد محمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11057 ورقم قيد 80583    محل رئيسى  عن صيانة اجهزة كهربائية ) عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية الصباح- ملك/ حماده مجاهد محمد

114 - محمد مرسي محمود محمد فارس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 11062 ورقم قيد 80584    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم, بجهة محافظة القليوبية ش عزمى الشافعى 

- عزبة سويلم - باسوس - بملك /مرسي محمود محمد فارس

115 - احمد نبيل عبد الحميد احمد شراره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11065 ورقم قيد 80585    محل رئيسى  عن بيع المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة القليوبية بنها 

الجديده - بحري السريع - عماره 1 - بملك/ابراهيم عبد العظيم محمد - محمد سلمه علي

116 - محمود يسرى محمود السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11068 ورقم قيد 80586    محل رئيسى  عن تجارة محمول واكسسواراته ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة القليوبية العمار الكبرى- ملك/ يسرى محمود السيد

117 - محمد عبدالمجيد عيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11070 ورقم قيد 80587    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية الشقر - ملك/ أحمد فتحي فرحات

118 - وحيد فتحى اسكاروس تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11074 ورقم قيد 80588    محل رئيسى  عن ورشة حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 17 شارع خلف 

مصطفى من شارع متولى الوصيف - الخصوص- ملك/ سامى وحيد فتحى

119 - هدى محمد مصطفى فتوح حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 11077 ورقم قيد 80589    محل رئيسى  عن بقاله ) تجارة مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية 

سندبيس القناطر الخيريه - بملك/ مسعد حسين محمد
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120 - احمد رزق على سيد مكى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11078 ورقم قيد 80590    محل رئيسى  عن تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنه معالجة مساحيق 

المعادن مسبك نحاس, بجهة محافظة القليوبية زاوية النجار - بملك / عماد احمد مجاهد

121 - محمد نصر عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11087 ورقم قيد 80591    محل رئيسى  عن اصلح الدوات والجهزة المنزليه ومعدات العنايه بالحدائق  )

وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية ش النظامى - دمنهور - بملك / سالم 

محمد ابراهيم النظامي

122 - رئيسه شديد عبدالعظيم حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11092 ورقم قيد 80592    محل رئيسى  عن محل بيع كاوتشوك, بجهة محافظة القليوبية طوم اشفين - طريق 

قليوب المحطه - بملك وحيد عبدالنبى غبدالعظيم

123 - امنه محمد كمال عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 11094 

ورقم قيد 80593    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ملبس رياضيه ومستلزماتها وينيفورم) فيما عدا الملبس 

العسكريه واكسسوارتها وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 

مدخل 6 شقه 3 الدور الثاني - مساكن دمنهور شبرا الخيمه اول- بملك/ كرماني علي بيومي

124 - عبدا علي عباس إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11095 ورقم قيد 80594    محل رئيسى  عن صيانه سيارات, بجهة محافظة القليوبية عقار8 - شارع حرم 

الدائري - ملك/ وليد سعود محمد سلطان

125 - عبد الرحمن زكريا محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11101 ورقم قيد 80595    محل رئيسى  عن محل ملبس- )فيما عدا الملبس  العسكريه واكسسوارتها(, بجهة 

محافظة القليوبية ش الثلثيني - تقسيم الجهيني- م قليوب -بملك/ سيد حنفي محمود

126 - نعيم السيد ابوالفتوح السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11103 ورقم قيد 80596    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر الربعين- 

ملك/ احمد السيد ابوالفتوح

127 - كرم حسين مصطفى سرور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11105 ورقم قيد 80597    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة القليوبية ش وسط البلد ناي م قليوب - بملك / محمد طه محمد

128 - سامي عبدالجيد إبراهيم عبدالقوي نصير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 11106 ورقم قيد 80598    محل رئيسى  عن بيع أدوات كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية محل شارع 

داير الناحيه - الرمله - ملك/ محمد عبدالوهاب السيد

129 - فتحيه محمد السيد محمد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11108 ورقم قيد 80599    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية شارع محطه المياه- قرية تل بنى 

تميم- ملك/ نجاه فهيم عواد

130 - محمود عثمان محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11109 ورقم قيد 80600    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارت, بجهة محافظة القليوبية محل شارع 

صهاريج المياه - الرمله - ملك/ محمد عبدالوهاب السيد

131 - السيد موسى أحمد الخوانكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

11115 ورقم قيد 80601    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور 

الرضي - عقار4 - شارع شعلن - الشديه - ملك/ محمد موسى أحمد
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132 - عبدالجابر احمد عبدالجابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11123 ورقم قيد 80602    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي تسمين وبيع, بجهة محافظة القليوبية عزبة 

ابونصار- الشقر - ملك/ عبدا السيد حفناوي محمد

133 - شهاب عبدا متولى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11130 ورقم قيد 80603    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر عبيان- بجوار عياده الدكتور/ عبدالرحمن باطه- ملك/ 

فوزى مصلح احمد

134 - عصام احمد علي عويس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 11132 

ورقم قيد 80604    محل رئيسى  عن كوافير رجالي, بجهة محافظة القليوبية محل 13 الدور الرضي قطعه 6 

ب للوك 80002 نزهة العبور الحي الثامن - العبور- بملك/ محمود جمال محمود

135 - محمود محمد عبد العزيز مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11138 ورقم قيد 80606    محل رئيسى  عن محل بيع نظارات, بجهة محافظة القليوبية القلج ش المحطه مركز 

الخانكه القليوبيه - بملك/خالد محمد ابراهيم

136 - ممدوح ابراهيم عبدالخالق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11140 ورقم قيد 80607    محل رئيسى  عن محل بيع نظارات, بجهة محافظة القليوبية الطريق العام- بجوار 

مصنع توشيبا- ابو الغيط- ملك/ احلم عادل حسن

137 - محمد عبدالحكيم محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11141 ورقم قيد 80608    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية محل عقار14 - 

شارع داير الناحيه - أتريب - ملك/ علي فرج علي

138 - منى ابراهيم محمود تعلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 11142 

ورقم قيد 80609    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية تصفا - ملك/ عبدا 

محمد عبدا صالح

139 - طه احمد بدير محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11144 ورقم قيد 80610    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع الترعه العمومي - القشيش - ملك/ ناجح علي محمد علي بدير

140 - زينب عيد صلح عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11145 ورقم قيد 80611    محل رئيسى  عن تعليم حاسب الي وتنمية مهارات بشريه )فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة القليوبية ش ابو خاطر بجوار مدرسة شبين 

القناطر - شبين القناطر - بملك/ اشرف صابر محمد

141 - ابراهيم معوض عبدالفتاح السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11150 ورقم قيد 80612    محل رئيسى  عن مصنع منظفات صناعية, بجهة محافظة القليوبية كفر تصفا - 

ملك/ رضا فؤاد عمارة سيد احمد

142 - رانيا مجدي ممدوح محمد السلكاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 11154 ورقم قيد 80613    محل رئيسى  عن ورشة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها 

(, بجهة محافظة القليوبية ش عامر امام حضانة الفردوس القناطر الخيريه بملك/ عزيزه محروس السيد

143 - تهاني محمد كامل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11161 ورقم قيد 80614    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية عرب شركس - ملك/ رضا حماد شاهين صبيح
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144 - مارينا عنتر جاد الكريم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11163 ورقم قيد 80615    محل رئيسى  عن ورشة ملبس) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها(, بجهة 

محافظة القليوبية ش سالم حافظ محمد فكري - الخصوص - الخانكه - القليوبيه - بملك/ رشدي جميل عبدالملك

145 - حماده سند عيد منصور راشد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11164 ورقم قيد 80616    محل رئيسى  عن حظيره تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية عرب الرواشده - ملك/ سند عيد منصور راشد

146 - محمد عليوه احمد المغربي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11167 ورقم قيد 80617    محل رئيسى  عن بيع وتجاره الجهزه المنزليه والكهربائيه, بجهة محافظة القليوبية 

نوي ملك /ايمن محمد عليوه احمد

147 - عصام رجاء فؤاد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 11169 

ورقم قيد 80618    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومي حوض دير 

الناحية المنيه مركز الخانكه -بملك/ مصطفى جوده محمد

148 - دهب محمد صبحي متولي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11170 ورقم قيد 80619    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة القليوبية الرملة - ملك/ 

ساميه عبدا محمد بلل

149 - ابراهيم فرح عشم عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11175 ورقم قيد 80620    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها(, 

بجهة محافظة القليوبية 3 ش فرح عشم عزبة عبيدو  الخصوص - القليوبيه - بملك/ سعيد صالح اسماعيل

150 - هدير أيمن محمد صلح الدين محمود نصر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 11176 ورقم قيد 80621    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - 

شارع البحر - جمجره الجديده - ملك/ أيمن محمد صلح الدين محمود نصر

151 - نهى جمال عبدالعظيم محمد سراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11183 ورقم قيد 80622    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية شارع داير الناحيه- 

عرب الحصوه- ملك/ احمد عبدالمعطى محمد

152 - وائل وحيد عاشور شلبي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 11189 

ورقم قيد 80623    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - 

الحادثه - ملك/ وحيد عاشور شلبي أحمد

153 - عايده جميل علي فهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 11194 

ورقم قيد 80624    محل رئيسى  عن بيع وتجميع اللبان, بجهة محافظة القليوبية كفر عليم طريق احمد توفيق 

النمر م القناطر - بملك/ ابو سريع حسين عبد المجيد

154 - احمد نجاح عزيز حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 11195 

ورقم قيد 80625    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه - ملك //

صبحيه سيد حافظ

155 - محمد السيد علي أحمد أبوالعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11197 ورقم قيد 80626    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي - 

شارع الوحده المحليه - ميت كنانه - ملك/ مغاوري عبدالمقصود السود

156 - بلل حنفي عبدالحميد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11199 ورقم قيد 80627    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية ش المدارس - قليوب البلد  

- ملك/ حسن محمد عبدالعزيز محمد
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157 - امانى مجدى عبدالمنعم احمد جيره تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11200 ورقم قيد 80628    محل رئيسى  عن ترزى) خياطة ملبس (, بجهة محافظة القليوبية الكوبرى الجديد- 

ارض زكيه نجم-ملك/صابر يونس عبدالرازق

158 - شرين هشام عبدالوهاب امام حرحش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 11204 ورقم قيد 80629    محل رئيسى  عن مزرعة بيع دواجن تسمين, بجهة محافظة القليوبية ميت 

كنانه مركز طوخ قليوبيه - بملك/ محمد احمد عطا

159 - فاطمه محمد طايل محمود الجندي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

11205 ورقم قيد 80630    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية بهاده - ملك/ هاني نبوي ابراهيم علي

160 - فارس مجدي عبدالباسط سليمان حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 11208 ورقم قيد 80631    محل رئيسى  عن بيع مشروبات غازية ) فيما عدا الكحوليات (, بجهة 

محافظة القليوبية ميت كنانه - ملك/ مجدي عبدالباسط سليمان

161 - محمود عبدالغني عبدالمنعم عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 11220 ورقم قيد 80633    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشي, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط 

- ملك/ احمد سيد فرج محمد

162 - صابر احمد ابراهيم احمد حجاب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11221 ورقم قيد 80634    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة القليوبية 

ش المعهد الدينى - طحله - ملك /عبدالباسط سلمه عبدالباسط

163 - امينه علي صالح ابراهيم ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11222 ورقم قيد 80635    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية المنيرة- ملك/ ممدوح عوض ابراهيم حسن

164 - مصطفى بلل مصطفي عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 11223 ورقم قيد 80636    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 4 الكائن بمؤسسة الرعايه الجتماعيه - بملك /رئيس مجلس ادارة 

جمعيه رعاية الطفوله والمومه بالقليوبيه

165 - محمد منير عليوه احمد الجبالي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11225 ورقم قيد 80637    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 1 9 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية كفر ابوذكري- ملك/ منير عليوه احمد الجبالي

166 - معتز عبدالغفار ابو سريع الضباش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 11227 ورقم قيد 80638    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية العمار الكبري - بملك /

عبدالغفار ابو سريع الضباش

167 - محمد طارق احمد حكم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11232 

ورقم قيد 80639    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 1 9 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة 

القليوبية كوم الطرون- ملك/ سليمان محمد حسن

168 - رضا جلل إسماعيل عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11235 ورقم قيد 80640    محل رئيسى  عن مطعم كشري, بجهة محافظة القليوبية محل شارع الترعه 

النصرانيه - برج مكه - أرض الحافي - منطي - ملك/ خلف محمود محمد علي
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169 - ايمن سعد طه عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11236 

ورقم قيد 80641    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع احذيه, بجهة محافظة القليوبية ش ابراهيم رمضان -منطى - 

بملك / محمد احمد سعيد

170 - احمد ابراهيم احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11238 

ورقم قيد 80642    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل بجوار مسجد 

النبراوي - ملك/ امل ابراهيم احمد خليل

171 - حسام السيد عبدالعزيز محمد الزرباوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 11240 ورقم قيد 80643    محل رئيسى  عن تجارة دواجن حيه, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع 

السوق - أبوزعبل - ملك/ إيمان السيد عبدالهادي

172 - زهران خلف عبدالحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11241 ورقم قيد 80644    محل رئيسى  عن توريد اجهزة كمبيوتر ) فيما عدا توريد العمالة والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لذلك (, بجهة محافظة القليوبية عزبة الشيمي- ابوالغيط - ملك/ خلف عبدالحميد 

علي

173 - اميره محمد عيد عبدالحميد ابوالعزم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 11248 ورقم قيد 80645    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية 39 ش الشرفا - سيتى مول - ملك / عبدالوهاب لبيب احمد صالح بصفته 

حارسا قضائيا على العقار

174 - محمد محمد فرج محمد الزيبق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11249 ورقم قيد 80646    محل رئيسى  عن مطعم بيع فول وطعميه, بجهة محافظة القليوبية ش نصار - قها - 

بملك /هاشم سيد سيد على

175 - احمد حسان سعيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11250 ورقم قيد 80647    محل رئيسى  عن مكتب استيراد )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة 

القليوبية شقة بالدور الرضى- المنشأه الصغرى- ملك/ حسان سعيد محمود

176 - ايمن مصطفى احمد عواض محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 11252 ورقم قيد 80648    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية ميدان سنافر - بحري 

السكه الحديد - قليوب البلد --بملك / امنه صبرى ابراهيم

177 - على محمد امام محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11254 

ورقم قيد 80649    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش حمزه - قليوب البلد - بملك/ عباس محمد 

امام محمد

178 - ايمان رمضان محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11256 ورقم قيد 80650    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه حريمى, بجهة محافظة القليوبية محل 38 سنتر 

الباسمين أ  - ملك / عواطف امين ابوزيد القاضى

179 - محمد عبدا هدهد السيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11257 

ورقم قيد 80651    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار تكييفات, بجهة محافظة القليوبية فرسيس- ملك / عز 

ابوالعينين عبدالمنعم

180 - أحمد حبيب محمود السيد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11260 ورقم قيد 80652    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي - بتمده - ملك/ 

عطوان محمد عطوان
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181 - محمد مجدي عبدالرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11267 ورقم قيد 80653    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة القليوبية ش محمد ابراهيم الشامي 

من ش ابوسعده - الخصوص- ملك/ محمود عثمان حسين محمد

182 - محمد طارق محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11268 ورقم قيد 80654    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش المصرف - الحراز - بملك /طارق محمد احمد على

183 - محمد محروص عبدالظاهر علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11269 ورقم قيد 80655    محل رئيسى  عن خدمات مقاولت نقل )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور السابع - 

عقار7 - شارع الحجاز - أرض الزجاج والبللور - مسطرد - شبرا الخيمه - ملك/ نجوى عبداللطيف نعمان محمود

184 - مروه حسن سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11271 

ورقم قيد 80656    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية بهاده - ملك/ محمود حسن 

الغيطي شلبي عبدا

185 - وائل حسنى فراج السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11273 

ورقم قيد 80657    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية ش سكة المدينه - طنان  - 

ملك / سعيد ابراهيم حسن

186 - بلل اسامه محمد محمد صباح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11275 ورقم قيد 80658    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - ش مسجد الحماصه - بملك / فتحيه جلل شافعى

187 - اشرف محمد سعد محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11281 ورقم قيد 80659    محل رئيسى  عن توريد هدايا وتوريدات عامه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 3  ش خالد ابن الوليد - منشية عبدالناصر - ام بيومى  - ملك / 

اسامه محمد سعد محمد

188 - الشيمي إير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11283 ورقم قيد 

80660    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد وتركيب التكييف المركزي, بجهة محافظة القليوبية دور أرضي بعقار 

- سكه عبده - أبوالغيط - ملك/ جمال محمد سيد فرج

189 - عمرو ابراهيم عطيه مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11287 ورقم قيد 80661    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ومحاجر )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية السد - بملك / سمير محمد سمير

190 - شرين فاروق محمد جنيدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11292 ورقم قيد 80664    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه )زيت زينون وعسل نحل (, بجهة محافظة 

القليوبية 135  م الشباب ع502 ش 8 - ملك //عصام الدين علي احمد

191 - صفاء خالد درويش محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11288 ورقم قيد 80662    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية بهاده  - ملك / فهمى محمد حسن 

سليمان

192 - محمود  محمد شحاته علي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11291 ورقم قيد 80663    محل رئيسى  عن مكتب خدمات زراعيه, بجهة محافظة القليوبية ش نقابة المعلمين 

الدور الثالث مركز طوخ قليوبيه -بملك/محمد عبد المعبود الطوخي
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193 - محمد جمال محمد عبدالحميد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11293 ورقم قيد 80665    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس شبابي ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية سيتي مول شارع الشرفا- ملك/ عبدالوهاب لبيب احمد صالح

194 - ابراهيم محمد عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11296 ورقم قيد 80666    محل رئيسى  عن تصنيع كرتون وتوريدات عموميه )تصنيع كرتون وتوريدات 

عموميه(, بجهة محافظة القليوبية ش السلخانه ميت حلفا م قليوب - بملك/ حسام سمير محمد

195 - احمد محسن السيد محمد غندر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11302 ورقم قيد 80667    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير قطع غيار سيارات  )وذلك فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية 15 ش المدينه المنوره - اجهور الصغرى القناطر الخيريه-بملك/ 

احمد عبد المجيد محمد

196 - محمد حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11307 ورقم قيد 80668    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب مصنعه, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده- ش 

مجد بن عيسى - ملك/ احمد عبدالمعطي احمد ابراهيم

197 - حسن احمد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11308 

ورقم قيد 80669    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة القليوبية عزبة ابو خليل - ميت عاصم - ملك 

/ نجفه السعيد محمد احمد

198 - محمد صابر عوض ا محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11309 ورقم قيد 80670    محل رئيسى  عن محل بيع احذية, بجهة محافظة القليوبية 25ش ترعة ياسين 

- ملك/ ابراهيم حسن ياسين

199 - فاطمه محمد محمد ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11311 ورقم قيد 80671    محل رئيسى  عن ورشه لتصنيع الرخام, بجهة محافظة القليوبية الرمله-ملك //عبد 

المحسن مهني عبدالمحسن

200 - منال محمد إبراهيم سيد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11312 ورقم قيد 80672    محل رئيسى  عن تجاره خردوات, بجهة محافظة القليوبية محل - بتمده - ملك/

فاطمه محمد إبراهيم سيد أحمد

201 - فاطمه محمد عبدالمنعم مصطفى البراشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 11313 ورقم قيد 80673    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية الحراز- ملك/ محمد 

فريد عيد

202 - احمد عبدالفتاح همام محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11321 ورقم قيد 80674    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وتوزيع مواد غذائية ) فيما عدا الطباعه (, بجهة 

محافظة القليوبية شارع على الصعيدى- عزبة البيض- ملك/ عطيات همام تمام

203 - ماجد محمد بيومي أبوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11322 ورقم قيد 80675    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار62 - 

شارع السيد راغب - مدينة الصبر - بهتيم - شبراالخيمه - ملك/ هويده لبيب برعي إبراهيم

204 - اسماء الطوخى صليح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11323 ورقم قيد 80676    محل رئيسى  عن محل بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية كفر منصور  - ملك / 

ضياء الدين ابراهيم بركى متولى
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205 - فايزه محمد احمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11324 

ورقم قيد 80677    محل رئيسى  عن بيع وتغيير زيوت سيارات, بجهة محافظة القليوبية دجوي - ملك //احمد 

السيد عفيفي

206 - رجب صبحى عبدالحميد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11330 ورقم قيد 80679    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه بجوار 

مسجد سيدى اسماعيل  - ملك / صابر صبحى عبدالحميد سلمه

207 - محمد محمود خيري محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11332 ورقم قيد 80680    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر الرجالت - 

ملك //احمد محمود خيري

208 - حسن محمود حسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11333 ورقم قيد 80681    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية القيساريه- ملك/ احمد فريد 

محمد

209 - صلح عبدالمحسن محمد مضطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11334 ورقم قيد 80682    محل رئيسى  عن معلف بيع مواشى, بجهة محافظة القليوبية قرقشنده  - ملك / 

اشرف عبدالمحسن محمد

210 - حسن أحمد عبدالحميد حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11337 ورقم قيد 80683    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات اللبان, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي 

- شارع غرب السكه الحديد - بجوار المزلقان - مدينة طوخ - ملك/ دعاء معوض فتحي الدكروري

211 - منى أحمد حلوالدين أحمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11340 

ورقم قيد 80684    محل رئيسى  عن مكتبه لتجارة وتوريدات وسائل تعليميه فيما عدا توريد العماله والمن 

والحراسه وإصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار32 شارع مسجد الرحمن - أرض المهندسن - ملك/ صالح حسين 

عبدالمجيد

212 - مجدي محمد طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11342 

ورقم قيد 80685    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم - 

ملك/ امل محمد سعد عليوه الجمل

213 - مينا يوحنا فوزي جرجس بشاره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11343 ورقم قيد 80686    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار سيارات, بجهة محافظة القليوبية امياي -ملك /

احمد عبد العزيز احمد

214 - ايهاب عز الدين صادق عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11353 ورقم قيد 80687    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية 3 ش طلبه-مطل علي شارع عبد 

السلم عارف -المنشيه الجديده  ملك /منال محمد ابو الهدي

215 - أمنه عبدا محمود إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11356 

ورقم قيد 80688    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش ابن سينا - ملك/ 

محاسن عيد حسن دويك

216 - سمير عبدالكريم فاضل غبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11358 ورقم قيد 80689    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل ش 

العكرشة - ملك/ عبدالكريم فاضل غبر
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217 - محمد على عطاا منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11359 ورقم قيد 80690    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية عزبة شكر ا- 

ابو الغيط- ملك/ على عطا ا منصور

218 - مروه مرزوق عبدالفتاح الجندي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11360 ورقم قيد 80691    محل رئيسى  عن تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية منزل دور أرضي - كفرحمزه - ملك/ محمد شكري محمد إمام

219 - هاجر جمال امام مراد السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11362 ورقم قيد 80692    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية ش المركز - قليوب المحطه  - 

ملك / مجدى محمد على ابوالعل

220 - عرفة محمود محمد محمد خليفة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11363 ورقم قيد 80693    محل رئيسى  عن محل بقاله ) تجارة المواد الغذائيه, بجهة محافظة القليوبية باسوس 

الكبرى الجديد عزبة حسن محسن م القناطر - بملك/ مرزوقه عبد العليم فرج

221 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفيشاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11364 ورقم قيد 80694    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف آلي, بجهة محافظة القليوبية شارع 

الصالحين من شارع السلطان حسين - قليوب البلد - ملك/ عادل عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

222 - نوره على مبروك عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11368 ورقم قيد 80695    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة القليوبية كفر عثمان- ملك/ عادل امين 

حسن

223 - محمد عبدالتواب إبراهيم دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11376 ورقم قيد 80696    محل رئيسى  عن مكتب نقل مخلفات ) المصرح بتداولها ونقلها وذلك دون توريد 

العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة 

القليوبية سندوه - ملك/ محمود علي حسن عبدالمنعم

224 - عمرو محمد صبحى محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11384 ورقم قيد 80697    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية كفر شبين  - ملك / محمد عبدالوهاب محمد السيسى

225 - محمود عطيه ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11389 ورقم قيد 80698    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية طنان- 

ملك / عطيه ابراهيم عبدالفتاح

266 - حماده السيد سالم السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11556 ورقم قيد 80741    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وتسمين وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

عرب الخلوه - ميت كنانه - بملك/ السيد سالم السيد سالم

226 - محمد اسماعيل زكريا زكريا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11392 ورقم قيد 80699    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية ش الجامع الكبير -منشاه العمار  ملك //مسعد عبد الحفيظ منصور

227 - زكريا مختار محمد محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11393 ورقم قيد 80700    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية كفر طحله- ملك/ سهير كامل عبدالحميد
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228 - اسماعيل محمد محمد احمد ابوسريه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11394 ورقم قيد 80701    محل رئيسى  عن مركز طبي لدارة وتشغيل المنشات الطبيه ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 4ش المدرسة النموذجيه - ملك/ محمد سعيد سعد حسن نصر

229 - محمد سعد عبد العزيز زكي عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11395 ورقم قيد 80702    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع وتسمين دواجن, بجهة محافظة القليوبية 

شبرا شهاب بجوار محطة الصرف م القناطر - بملك/ خالد احمد عرابي

230 - رأفت فرج مرعى صالح تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 11396 

ورقم قيد 80703    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مبيدات وأسمده ومخصبات زراعية ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية الكوم الحمر- بجوار فيل عصام عوده- ملك/ عصام حامد سالم

231 - ناصر سيد عبدالحميد محمود البدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11399 ورقم قيد 80705    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد الغازات الطبيه والصناعية ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه لذلك (, بجهة محافظة القليوبية ش مصر اسكندر - ابو سنه - ملك / على سعيد الدسوقى

232 - سهر مصطفى ناجى وفا إبراهيم وفا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11400 ورقم قيد 80706    محل رئيسى  عن تنمية قدرات ومهارات )فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - عقار 203 - شارع6 - حي 

الفلل - بنها الجديده - ملك/ محمد عبدالوهاب علي

233 - ايمان طه محمد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11401 ورقم قيد 80707    محل رئيسى  عن كافيه وتحضير وبيع ماكولت سريعه ) وذلك دون عرض 

المصنفات (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 5 شارع العمده امام اسواق مكه - ملك/ احمد محمد محمد عويس

234 - محمد فوزي محمد عبدالحميد إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11409 ورقم قيد 80708    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )وذلك طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة 

العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية شقه - بالدور الول علوي - شارع 

داير الناحيه بجوار دوار العمده - قلما - ملك/ فوزي محمد عبدالحميد إسماعيل

235 - سيد ابراهيم صالح القطامي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11411 ورقم قيد 80709    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ترعة ابوالمنجا- رماده - ملك/ محمود صلح رجب عيد

236 - احمد سيد فهمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 11414 

ورقم قيد 80710    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القليوبية سكه عيده- ابوالغيط- ملك/ على محمد فهمى

237 - حسنيه محمد شحات حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11418 ورقم قيد 80711    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات لبيع الدوات الكتابيه )وذلك فيما عدا تصوير 

المستندات والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل 

- عقار 32 - شارع صلح سالم بجوار المحكمه - مدينة طوخ - ملك/ إبراهيم الحسيني طه عيد

238 - ايمن احمد علي محمد الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11419 ورقم قيد 80712    محل رئيسى  عن تصنيع وتجارة النجف والدليات والباليك, بجهة محافظة القليوبية 

ش البحر - ميت حلفا- ملك/ انتصار اسماعيل محمد

239 - محمود خالد محمد شحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11420 ورقم قيد 80713    محل رئيسى  عن حظيرة تجارة مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية قرنفيل  - 

ملك / علء عزت على النجار
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240 - ساره علي محمد علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11422 ورقم قيد 80714    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية ش الحريه منشية ناشد 

توفيق- ملك/ امبابي اسماعيل امبابي

241 - مصطفي يونس عبد الرشيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11431 ورقم قيد 80715    محل رئيسى  عن بيع تمر حنه وتند وبرجولت, بجهة محافظة القليوبية كفر 

شومان-ميت كنانه بملك/ حازم يونس عبد الرشيد يونس

242 - رضا عبدالنبى محمد سليمان شركس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11435 ورقم قيد 80716    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة القليوبية مدخل عرب شركس 

- طريق ابو الغيط- ملك/ سعد حسين سعد عطيه

243 - احمد عبدالعال محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11438 ورقم قيد 80717    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت عامه ) وذلك دون توريد الكمبيوتر 

والنترنت والعمالة (, بجهة محافظة القليوبية ش سيدي عبدالعال - قليوب البلد  - ملك/ زينهم عاشور يوسف زين

244 - احمد عبد السميع ابراهيم محمد ابو سنه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11439 ورقم قيد 80718    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 13 شارع الترعه - اتريب - متفرع من شارع فريد ندا - بملك/ 

خالد عبدالعليم السيد حسن خليل

245 - ورشة احمد الروبى لصلح الكاوتش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 11444 ورقم قيد 80719    محل رئيسى  عن ورشة اصلح كاوتش, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط 

الطريق الزراعى بجوار معرض توشيبا  - ملك / حسن سيد حسن الروبى

246 - محمود رضا محمد عبدالمجيد العرج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 11446 ورقم قيد 80720    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية حجره 

دور ثاني - شارع المساحه - مدينة طوخ - ملك/ عبدالمرضي موسى فتوح محمد قدوس

247 - عمرو عزت عبد الخالق محمد عبد الخالق تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 11447 ورقم قيد 80721    محل رئيسى  عن تربية وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

عزبة العسايله شبين القناطر- بملك/ ابراهيم عزت عبد الخالق محمد

248 - امينه حسن محى الدين سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11455 ورقم قيد 80722    محل رئيسى  عن بيع احذيه وملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة القليوبية ش النجده - بنها - القليوبيه - بملك / احمد اسامه احمد محمد

249 - رقيه عبد الفتاح صالح صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11463 ورقم قيد 80723    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده - ش سرياقوس - 

مركز الخانكه - بملك/ هادية محمود محمد

250 - هدى رمضان شحاته عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11470 ورقم قيد 80724    محل رئيسى  عن كافيه ) وذلك دون عرض المصنفات والنترنت (, بجهة محافظة 

القليوبية خلف مستشفى الصفا والمروه - ملك/ حسين محمد العريات

251 - أسماء عزت إسماعيل شبانه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11473 ورقم قيد 80725    محل رئيسى  عن تجارة المعادن وتصنيع أنواع الكمر والسيجال والمواسير, بجهة 

محافظة القليوبية قليوب البطئ  من طريق اسكندريه الزراعي - ميت حلفا - ملك/ محمود جمال محمد
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252 - يوسف عبدالرحمن محمود عبدالرحمن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 11493 ورقم قيد 80727    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما 

عدا المجموعة 1 9 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية كفر كردي- ملك/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن سليمان

253 - احمد عبد العزيز امام حسن بيان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11505 ورقم قيد 80728    محل رئيسى  عن ورشة تركيب وبيع زجاج سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش 

القيساريه - قها - بملك/ علي محمود ابراهيم

254 - احمد سيد محمد درويش معن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11509 ورقم قيد 80729    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية عزبة ابو جرف - الرمله - طريق بلتان - بجوار مصنع الحلوه - بملك / محمد عبدالحميد 

محمد ابراهيم

255 - مكتب نعمان للنظافه ورفع المخلفات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 11513 ورقم قيد 80730    محل رئيسى  عن مكتب نظافة ورفع مخلفات )وذلك دون توريد العماله(, 

بجهة محافظة القليوبية حوض كامل الشرقى ش ام النور بجوار مصنع الملح امام ميزان بسكول ام النور - القلج - 

ملك  / ناهد سليمان موسى نظير

256 - ابراهيم ابراهيم عبد المنعم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 11517 ورقم قيد 80731    محل رئيسى  عن مكتب تصدير  )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية دملو-بملك/ ابراهيم يسن سليمان

257 - محمد أشرف ذكي مصلحي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11518 ورقم قيد 80732    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه )وذلك فيما عدا تصوير المستندات 

والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل شارع 

شهاب الدين - بنها الجديده - ملك/ رشاد محمد أحمد السيد

258 - احمد عدلى مأمون محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11519 ورقم قيد 80733    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده -  بملك / 

امال محمود محمد

259 - عرفه سليمان عرفه سليمان عليوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11523 ورقم قيد 80734    محل رئيسى  عن مصنع تغليف اسلك, بجهة محافظة القليوبية حوض فخر الدين - 

باسوس مركز القناطر الخيريه - القليوبيه - بملك/ الهام عزوز سيد

260 - عصام ابراهيم عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11524 ورقم قيد 80735    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية 19ش الجزائر - مدينه 

السعاده -- بملك/ فتحى محمود مرسى

261 - باسم صلح بصل سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11528 

ورقم قيد 80736    محل رئيسى  عن مصنع غزل ونسيج دائري, بجهة محافظة القليوبية 37 ش محمود ونيس - 

عزبة رشوان - بهتيم - شبرا الخيمه ثان - القليوبيه - بملك/ ظريف حليم بباوي

262 - صابرين محمد يسن محمد حسن الشريف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 11532 ورقم قيد 80737    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية دجوى- ملك/ محمد يسن محمد
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263 - حماده صلح مبارك صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11548 ورقم قيد 80738    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اثاث مودرن, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر 

- ش المام مالك - تقسيم الصلح الزراعى - ملك / عبدالمجيد مصطفى عبدا

264 - محمد عبدالعظيم عبدالفتاح محمد بداره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 11549 ورقم قيد 80739    محل رئيسى  عن ورشة خياطة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه 

ومستلزماتها (, بجهة محافظة القليوبية مشتهر- بملك/ عبدالعظيم عبدالفتاح محمد

265 - عماد ابوالفتوح عبدالمحسن ناجى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11552 ورقم قيد 80740    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1- شارع امين جعفر من شارع الشونه- بيجام- ملك/ 

صبرى سلمه موسى

267 - انجي السيد ابراهيم عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11577 ورقم قيد 80742    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية ش داير النحيه -سندنهور -ملك/طارق السيد عبدالهادي

268 - السيد مجدي السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11587 

ورقم قيد 80744    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة 

القليوبية بطا - ملك //ابتسام مجدي السيد

269 - سليمان محمد سليم درويش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11593 ورقم قيد 80745    محل رئيسى  عن بيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه - 

ملك/ هيام فؤاد بيومي علي

270 - سامى سويلم السيد احمد ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11595 ورقم قيد 80746    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 10- شارع الرشاح- الحزانيه- ملك/ سويلم 

سيد احمد

271 - ابراهيم حسين ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11597 ورقم قيد 80747    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس رجالى ) فيما عدا الملبس العسكريه 

ومستلزماتها(, بجهة محافظة القليوبية التقسيم السياحى - بملك/ محمد اسامه محمد

272 - محمود عبدالمعبود عبدالحي عرب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 11601 ورقم قيد 80748    محل رئيسى  عن تجارة موبيليا, بجهة محافظة القليوبية محل عقار 19 - 

شارع صلح سالم - المنشيه الجديده - شبراالخيمه - ملك/ عبدالمعبود عبدالحي عرب

273 - سحر محمد عواد محمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11603 ورقم قيد 80749    محل رئيسى  عن حظيره تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية عزبه ابو سعده ش ورشه البلط -ميت حلفا ملك //ابراهييم فرج عبد القادر

274 - خالد عبدالحميد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11615 ورقم قيد 80750    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية شارع السلمونى 

من شارع سيدى رضاض - قليوب البلد - ملك / حنان سالم محمد على

275 - رفعت احمد عبدالحميد محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11616 ورقم قيد 80751    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة القليوبية البرادعه  - ملك / محمد 

احمد عبدالكريم برجيس

Page 24 of 137 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

276 - فاطمه عطيه عبدالمطلب رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11619 ورقم قيد 80753    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية سندبيس- بملك/ ليلى 

صلح حسن

277 - محمد رضا محمد محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11623 ورقم قيد 80754    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية بهاده- ملك/ رضا محمد 

محمد

278 - السيد السيد عليوه سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11624 

ورقم قيد 80755    محل رئيسى  عن معلف لتربية وبيع مواشى تسمن وحلبه, بجهة محافظة القليوبية 75 

الحراز  - ملك / سليم احمد السيد محمد يوسف

279 - ثناء عبدالعزيز عفيفي فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11633 ورقم قيد 80756    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ميت الحوفين - بملك / اسلم محمد فريد عبدالمجيد

280 - عبدالحميد سيد عبود محمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11638 ورقم قيد 80757    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية محل - دملو - 

ملك/ علي السيد علي رضوان

281 - محمد سراج الدين عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11640 ورقم قيد 80758    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع وتسمين مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

الصفين - بملك / علءسراج الدين عوض

282 - محمد شعبان ابوالنجا عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11643 ورقم قيد 80759    محل رئيسى  عن مقلة لب, بجهة محافظة القليوبية 6 ش جمال عبدالناصر - ملك / 

اسماعيل امير سالم جبل

283 - اسلم محمد اسماعيل احمد الديب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11644 ورقم قيد 80760    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع حبوب واعلف, بجهة محافظة القليوبية كومبتين - 

اجهور الكبرى - بملك/ محمد اسماعيل احمد الديب

284 - محمود محمد سليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11645 

ورقم قيد 80761    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القليوبية شارع محمد رضوان من شارع عز الدين- الخصوص- ملك/ فايزه محمد على

285 - نادر محمد السيد محمد القليوبى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11646 ورقم قيد 80762    محل رئيسى  عن مقاومة الفات والحشرات واعمال النظافه, بجهة محافظة القليوبية 

زاوية الشيخ سند - بملك /محمد السيد محمد القليوبى

286 - معتز عزت عبدالتواب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11651 ورقم قيد 80763    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومى -الحراز- ملك/ 

عزت عبدالتواب ابراهيم

287 - محمود رضا محمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 11652 ورقم قيد 80764    محل رئيسى  عن تقديم وبيع فطائر ومعجنات, بجهة محافظة القليوبية داير 

الناحيه - شارع التركمان - الحراز - ملك/ رضا محمد عبدالحميد محمد

288 - الء فتحى محمد شحاته شكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11653 ورقم قيد 80765    محل رئيسى  عن مكتب توريد اللت ومعدات وفلتر وقطع غيارها )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 5 مكرر - ش القفاصين - 

بملك / محمد وجيه محمد
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289 - عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح موسى خاطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-16 

برقم ايداع 11658 ورقم قيد 80766    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار- ملك/ 

عبدالعزيز عبدالرؤف عبدالعزيز

290 - على خميس عبدالعزيز حميده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11661 ورقم قيد 80767    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم  - 

ملك / مختار السعيد عثمان ابراهيم

291 - مدحت محمد اشرف عبدالعال عبدالعال السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-16 

برقم ايداع 11663 ورقم قيد 80768    محل رئيسى  عن ورشة اصلح سيارات ) سمكره ودهان (, بجهة 

محافظة القليوبية عزبة ابو جرف - الرمله - بملك / فارس محمد اشرف عبدالعال عبدالعال

292 - زينب غريب إبراهيم إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11670 ورقم قيد 80769    محل رئيسى  عن بيع خضار, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - شارع 

السوق - شلقان - ملك/ غاده عبدالغني محمد

293 - وجدى خليل ناشد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11672 

ورقم قيد 80770    محل رئيسى  عن توريدات عامه خاصه بالمقاولت )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه 3 - 7 بلوك 11006 شارع 49 من ش سليمان الفارسى - بملك 

/ عادل فايق لمعى بدروس

294 - احمد سعيد عبدالمنعم اللزق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11675 ورقم قيد 80771    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية بجوار 

مسجد العمده - قلما   - بملك/ اشرف على عربى

295 - على عدلى كمال عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11676 ورقم قيد 80772    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة القليوبية 116 ش 6 مساكن 

الظباط  - ملك / محمد فوزى عبدالعال حسانين

296 - إسلم عصام سيد محمد السيد الرفاعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 11677 ورقم قيد 80773    محل رئيسى  عن مصنع سحب سلك نحاس, بجهة محافظة القليوبية شارع سيد 

عطاا - باسوس - ملك/ إبراهيم علي عطاا علي

297 - رضا معوض محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11680 ورقم قيد 80774    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه )وذلك فيما عدا تصوير المستندات 

والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الشيخ حسن 

يوسف - كفر مناقر - ملك / رضا معوض محمد عيسى

298 - نجلء فتحى احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11684 

ورقم قيد 80775    محل رئيسى  عن اصلح ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة القليوبية كفر 

الجزار - المدينه المنوره - بملك / قاصد الكريم عبد الفتاح

299 - محمد السيد محمود عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11686 ورقم قيد 80776    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه- ملك/ 

احمد السيد محمود

300 - ضياءالدين محمد احمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11688 ورقم قيد 80777    محل رئيسى  عن تجاره موادغذائيه وتجاره دخان جمله, بجهة محافظة القليوبية ش 

فرماوى زهران - منشيه النور - بملك/ محمد احمد
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301 - مصطفى حسنى صالح عواض الخولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 11693 ورقم قيد 80778    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة العلب والمواسير, بجهة محافظة القليوبية 

امتداد ش عبدالعزيز الشرقاوى - ابو سنه  - ملك / عيد ياسر عبدالحليم

302 - إسراء عربي محمد السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11698 ورقم قيد 80779    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القليوبية شقه - عقار1 - شارع 

النقراشي - حوض الحفير - الخصوص - ملك/ إسلم السيد عفيفي محمد

303 - صفا فتحى حامد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11707 

ورقم قيد 80780    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - كفر علوان - بملك / 

محمد يوسف شعبان الفقى

304 - عفاف حسن حسن البيض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11716 ورقم قيد 80782    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية عزبه البيض -ش السوق ابو زعبل -ملك/ سيده السيد محمد

305 - عبدالرحمن احمد حسين محمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 11717 ورقم قيد 80783    محل رئيسى  عن بيع وتجارة عطور وبخور ومستحضرات تجميل ) فيما عدا 

الدوية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 2- شارع نصر عثمان- من 

شارع الثلثينى- ملك/ احمد حسين محمد

306 - عمرو محمد عزازي سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11720 

ورقم قيد 80784    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية 9 ش عبدالحميد جاد خلف 

المسطحات - بملك /  محمد عزازي سيد

307 - اشرف سلمه الليثى عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11722 ورقم قيد 80785    محل رئيسى  عن مصنع غزل ونسيج, بجهة محافظة القليوبية 1ش بيومى سالم- 

ابوالمنجا- باسوس- ملك/ ابراهيم عبده محمد

308 - محمد محمد عبدالعال حسان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11726 ورقم قيد 80786    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 12 شقه 2 

م 34 الحى الثانى - ملك / مطراوى محمد على اسماعيل

309 - عبدا محمد سليمان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11730 ورقم قيد 80788    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة القليوبية ش نصر فتحى - باسوس - 

ملك / محمد محمد سليمان

310 - احمد خالد عبدالحى احمد زغلول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11734 ورقم قيد 80789    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره الخشاب ومخلفات المقاولت, بجهة محافظة 

القليوبية عزبه الزيتون امام المقابر - قليوب البلد - بملك/ بدر مصطفى عبدالجواد

311 - احمد فكرى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11741 ورقم قيد 80790    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 10- 

شارع العمده- ملك/ سمر راضى عبدالمنجد

312 - السيد محمد السيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11742 ورقم قيد 80791    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير) وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لمنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية الوكلء - شارع العياده الشامله - بملك/ الحسينى مصطفى محمد مصطفى
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313 - ايمان عبد الوهاب عبد الفتاح عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 11745 ورقم قيد 80792    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية كفر العرب - ملك //ايهاب امام عبد العزيز

314 - محمد جمال عبد العظيم على المنياوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 11747 ورقم قيد 80793    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه   )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش المسجد جزيرة الشعير البحريه - بملك / محمد 

فرج محمد على

315 - محمد فتحى على عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11748 ورقم قيد 80794    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير وبيع اطارات وبطاريات بالعموله )وذلك 

فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على 

الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم - ملك/ ماهر جوده احمد

316 - مصطفى عبدا مصطفى فريد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11756 ورقم قيد 80795    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية محل 

بالدور الرضي - شارع النور - القناطرالخيريه - ملك/ دياب زهران علي عبدالرحمن

317 - رامى محمد رأفت زكى حسان الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 11760 ورقم قيد 80797    محل رئيسى  عن تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة ومعالجة 

مساحيق المعادن, بجهة محافظة القليوبية شارع جمعية النصر- ابوزعبل- ملك/ احمد سيد عباس

318 - أمير أيمن أنور حنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11763 

ورقم قيد 80798    محل رئيسى  عن تجميع وبيع ألبان, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع أبوجمعه - 

القناطرالخيريه -  ملك/ صباح عبدالرحمن حسن

319 - رامي عبد المنعم محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11769 ورقم قيد 80799    محل رئيسى  عن معرض بيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية مجول - ملك /عبد 

المنعم محمد محمد

320 - رشا عبدالفتاح محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11780 ورقم قيد 80800    محل رئيسى  عن تجارة علفه وحبوب, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع مسجد 

النور - منشية النور - ملك/ إبراهيم عبدا إبراهيم شرف الدين

321 - محمد عمر محمد حسن غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11781 ورقم قيد 80801    محل رئيسى  عن معرض بيع موبيليا واثاث راقي, بجهة محافظة القليوبية كوبري 

الكارته طنان - ملك //احمد رئيس احمد

322 - اسراء وجيه السيد على تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 11782 

ورقم قيد 80802    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبايل ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة 

القليوبية فرسيس امام الموقف - بملك/ محمد احمد مختار عبدالفتاح

323 - مصطفي مصطفي الجوهري احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11786 ورقم قيد 80803    محل رئيسى  عن تشغيل وتشكيل المعادن, بجهة محافظة القليوبية 10ش ابراهيم 

سلطان -ميت حلفا -ملك //رفيق فهمي عوض ا

324 - مريم محمود ابوالخير حنفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11792 ورقم قيد 80804    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القليوبية الرمله - بملك/ 

اسماعيل عبدالقادر اسماعيل
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325 - اسماء جمال حسين مبروك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11794 ورقم قيد 80805    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر سليم- 

ملك/ خليل ابراهيم لبيب

326 - محمد يحيي شوقي عبد الهادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11795 ورقم قيد 80806    محل رئيسى  عن تجاره حديد, بجهة محافظة القليوبية شارع الشامي -ميت حلفا  -

ملك //احمد عصام الدين شوقي

327 - محمود انور احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 11796 

ورقم قيد 80807    محل رئيسى  عن تجارة الموتوسيكلت وقطع غيار, بجهة محافظة القليوبية العبادله - بملك /

صفاء سعيد محمد

328 - مؤسسة الصواف للمقاولت العموميه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 11798 ورقم قيد 80808    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية عرب 

العيايده - حوض دباس - خلف مستشفى الحياه - بملك /فرج ا توفيق على عبدا

329 - محمدى السيد محمدى محمود زهره تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 11799 ورقم قيد 80809    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل- الرمله- ملك/ السيد محمدى محمود

330 - حازم محمد عبدالغنى احمد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 11800 ورقم قيد 80810    محل رئيسى  عن بيع وتحضير ماكولت, بجهة محافظة القليوبية 21شارع 

الستاد بحرى التامين - بملك/ محمد عبدالمحسن عبدالحليم

331 - احمد طارق محمد احمد زايده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11807 ورقم قيد 80811    محل رئيسى  عن بيع موبايلت واكسسوارات, بجهة محافظة القليوبية 7 شارع 

عمر بن الخطاب - بطا- ملك/ ابراهيم عبده راشد

332 - عمرو عيد عبدالفضيل معوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11808 ورقم قيد 80812    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وانشاء شبكات ري حديث  )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 13 ش ترعة الساحل - تقسيم غنيم- بملك/ 

عيد عبدالفضيل معوض

333 - محمد عبدالمنعم عبدالفتاح التريجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 11809 ورقم قيد 80813    محل رئيسى  عن مكتبه )وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه والنشر 

وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية 24 شارع غرب الستاد - بملك/ 

عمرو عبدالمنعم عبدالفتاح

334 - ممدوح فايز سمعان بطرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11810 ورقم قيد 80814    محل رئيسى  عن ورشه ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش حمدي قطب من ش الشعله من الترعه التوفيقيه -الخصوص ملك //خالد نور ابراهيم

335 - محمد طه حسين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11813 ورقم قيد 80815    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية عقار 

رقم 1 شارع احمد ابو سنه - بنها الجديده - بملك / منى حسين محمد على

336 - امل عارف على محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11814 ورقم قيد 80816    محل رئيسى  عن بيع الغذيه والمشروبات والتبغ بالجمله, بجهة محافظة القليوبية 

ابو زعبل - ش ابو بكر الصديق - بملك / سعيد السيد محمود الوكيل
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337 - سحر عراقى مصيلحى العزب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11816 ورقم قيد 80817    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية ابراج 

الفارس والنور - امتداد شارع 6- ارض البنك من شارع النادى - عزبه ناصر- ملك/ محمد عبدالحميد ابراهيم

338 - ريهام محمد سيد أحمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11817 ورقم قيد 80818    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع جامع سيدي 

سلمه - طنان - ملك/ شرين محمد سيد أحمد

339 - غاده عطا عبدالعزيز ابوالعزم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11818 ورقم قيد 80819    محل رئيسى  عن مكتب ) استثمار وتطوير عقارى (, بجهة محافظة القليوبية 8 

شارع 4 الفلل  - 36 برج الكردى - بملك/ احمد طه عمر

340 - رضا ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الزقزوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 11820 ورقم قيد 80821    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع وتسمين مواشي حلبه, بجهة 

محافظة القليوبية بتمده - بملك / ابتسام شاكر صلح السيد

341 - سليم سليمان عبدالعظيم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11822 ورقم قيد 80822    محل رئيسى  عن تقديم وتجارة حلويات وبيتزا, بجهة محافظة القليوبية محل - 

عقار5 - شارع الرشاح - عرب الرواشده - ملك/ حمدان محمد السيد

342 - حسن مصطفي عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11823 ورقم قيد 80823    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش سيدي جمال الدين -حاره بطاح  ملك /عبد الرحميد 

مصطفي محمد

343 - أسماء شكري أبوسريع محمود إبراهيم البري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 11824 ورقم قيد 80824    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية محل 

بالدور الرضي - شلقان - ملك/ محمد جمال عبدالفتاح قنديل

344 - صيدليه / محمد عصام عبدالرحيم حسن عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 11829 ورقم قيد 80825    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية 

محطه الزهويين  - بملك/ خالد محمود محمد مصطفى

345 - أبانوب جريس فخري مطران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11830 ورقم قيد 80826    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع أحمد الشيخ من 

الكرديه - الخصوص - ملك/ تلميذه عياد جادا ميخائيل

346 - عبد المجيد محمد ابراهيم بهي شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 11831 ورقم قيد 80827    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية مرصفا- 

بملك / مصطفي محمود عبد المنعم

347 - مصطفى ابراهيم عفيفى يسن الغندور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 11832 ورقم قيد 80828    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية كفر ابوزهرة عقار رقم 4 شارع وسط البلد - بملك/ على جوده على ابراهيم

348 - احمد جمال راشد سليمان ريه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11835 ورقم قيد 80829    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية منيه شبين - بملك/ محمد نجيب 

عبدالعظيم محمود
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349 - جلل عبدالمنعم محمد محمدى عمر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11838 ورقم قيد 80830    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة 

القليوبية الجزيره - ابوالغيط  - ملك / محمد محمد سيد لشين

350 - ايمان رضا عبد الرحمن حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11839 ورقم قيد 80831    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر -طحريا ملك 

//محمد نصر محمد

351 - محمد عبد السميع عبد العزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11845 ورقم قيد 80832    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع الثاث الحديث معدني وخشبي, بجهة محافظة 

القليوبية ش ساقيه غباشي -طنان -قليوب-بملك /خالد سعيد عبدالمطلب

352 - محمد محمد عباس محمد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11854 ورقم قيد 80833    محل رئيسى  عن ورشة لتصنيع الموبيليا ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية 

بجوار مسجد مختار شداد - طنان- ملك/ محمد فؤاد اسماعيل

353 - ابراهيم خليل ابراهيم الجمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11859 ورقم قيد 80834    محل رئيسى  عن اعادة تدوير بلستيك وخرازة, بجهة محافظة القليوبية شارع 

الطريق البطئ- ابو المنجا- عزبة الجمال- ملك/ صابر محمد احمد

354 - اسماعيل سلمه سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11861 ورقم قيد 80835    محل رئيسى  عن بيع ملبس واحذيه ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, 

بجهة محافظة القليوبية شارع المعهد الدينى - كفر الشيخ ابراهيم - بملك / على سند على عمر

355 - اشرف جمعه مرسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11862 ورقم قيد 80836    محل رئيسى  عن تجاره موبيليا, بجهة محافظة القليوبية 29 ش دار النعمه -عزبه 

عثمان -ملك //جلل سعيد عواد

356 - محمد عبدا محمد علي عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11863 ورقم قيد 80837    محل رئيسى  عن تجارة ملبس داخليه )وذلك عدا الملبس العسكرية و 

إكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية ش سعد زغلول-  ملك/ اشرف السيد علي لشين

357 - احمد سيد محمد حسين عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11864 ورقم قيد 80839    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القليوبية عزبة الجمال- طريق 

ابوالمنجا- ملك/ سيد محمد حسين

358 - هناء عبد الستار عبده عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11865 ورقم قيد 80840    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وتسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية شبرا 

شهاب ملك //خالد احمد عرابي

359 - محمد باتع احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11869 

ورقم قيد 80841    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده وعلفه وبقاله ومواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية ش 

محمد حسين من الشارع العمومى - الخصوص - ملك / جمال محمد حسن

360 - عليه محمود يونس حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11870 

ورقم قيد 80842    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عزبة الهالي-  ملك/ 

حسنين عاشور حسن حسنين

361 - سعد عبدربه عبدالرازق متولى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11871 ورقم قيد 80843    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية شارع داير الناحيه- 

بجوار المسجد البحرى - بطا- ملك/ اشرف عبدربه عبدالرازق
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362 - زكريا عبدالفتاح السعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11874 ورقم قيد 80844    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه )وذلك فيما عدا تصوير المستندات 

والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية عزبة الحكيم - 

كفر الحمام- بملك /ياسمين عبدالعظيم عبدالعظيم

363 - احمد عصام محمد غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11875 ورقم قيد 80845    محل رئيسى  عن بيع علفه وعطاره, بجهة محافظة القليوبية ش جمال عبدالناصر 

- منطى - ملك / محمد رمضان احمد محمد

364 - رومانى عيد وهبه غالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11880 

ورقم قيد 80846    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية عزبه عبدا باشا العرب - 

بقلس- بملك /صالح رمضان غنيم

365 - محمد شعبان محمد خيرا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11883 ورقم قيد 80847    محل رئيسى  عن بيع درجات ناريه, بجهة محافظة القليوبية ش السلخانه - ميت 

حلفا  - ملك / صابر  شعبان محمد خيرا

366 - عزوز حسنى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11885 ورقم قيد 80848    محل رئيسى  عن مزرعه بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ش الجمعيه الشرعيه 

امام المقابر - كوم اشفين - بملك/ محمود عزوز حسنى

367 - احمد ابراهيم عبده محمد الشعراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11886 ورقم قيد 80849    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة 

القليوبية المنيره - ملك / محمد ابراهيم عبده محمد الشعراوى

368 - محمد طنطاوي عبدالهادي الطنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11888 ورقم قيد 80850    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية دملو ش الجامع الكبير- ملك //

رضا عبدالحميد موسي

369 - طارق رمضان ابراهيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 19,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11890 ورقم قيد 80851    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش قيس - قليوب المحطه - ملك/ محمد  حسين محمود يوسف

370 - مصطفي حلمي صالح سرور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11893 ورقم قيد 80852    محل رئيسى  عن بيع موبيلياوانتيكات, بجهة محافظة القليوبية ش التنظيم - ملك //

جابر محمد اسماعيل

371 - مصطفي حلمي صالح سرور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11893 ورقم قيد 80852    محل رئيسى  عن بيع موبيلياوانتيكات, بجهة محافظة القليوبية ش التنظيم - ملك //

جابر محمد اسماعيل

372 - اسلم حسن محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11894 ورقم قيد 80853    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى حلبه لدرار اللبان, بجهة محافظة 

القليوبية عزبة ابوالمعاطى- ملك/ عثمان سيد على

373 - ريم راعي حسن مصطفى رحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11896 ورقم قيد 80854    محل رئيسى  عن كوافير حريمي وقص الشعر للسيدات, بجهة محافظة القليوبية شقه 

وحده إداريه - عقار 46 برج الصفوه - شارع العاشر من رمضان - قليوب البلد - ملك/ أشرف رمضان عبدالحميد

374 - احمد صلح السيد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11898 ورقم قيد 80855    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية مدخل البلد نامول  - بملك/ السيد صلح السيد
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375 - مصطفي كامل عبداللطيف خاطر تاجر فرد  رأس ماله 1,500,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11899 ورقم قيد 80856    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشي تسمين, بجهة محافظة القليوبية 

المنشاه الكبرى  - ملك / فايز السعيد محمد حسن خاطر

376 - محمد راضى محمد حسانين الحليفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11902 ورقم قيد 80857    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية ) فيما عدا الطباعه (, بجهة محافظة 

القليوبية شارع داير الناحيه- شبرا هارس- ملك/ عبدالفتاح عبدالواحد محمد

377 - مجدى ابراهيم بولس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11905 ورقم قيد 80858    محل رئيسى  عن مصنع ملبس داخليه تصنيع لدى الغير ) فيما عدا الملبس 

العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية 4 ش ابراهيم - مدينة المل - ملك / صباح عبدالبارى شبيب

378 - إسلم محمود عبدا محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11907 ورقم قيد 80859    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 

كفرالشوبك - ملك/ نورا فاروق أحمد عوده

379 - احمد عصام كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11908 

ورقم قيد 80860    محل رئيسى  عن تقديم وبيع مأكولت ومشروبات, بجهة محافظة القليوبية كفر منصور - 

بملك / عصام كامل محمد احمد

380 - شاهنده قدرى حسن شعبان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11909 ورقم قيد 80861    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية شارع 

سيدى نصر - مع شارع محمد العمرى- امام كليه التجارة - ملك/ خالد احمد عبدالواحد

381 - يحيى هندى عبدالهادى مهنى هندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11910 ورقم قيد 80862    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع وتسمين دواجن, بجهة محافظة القليوبية 

بتمده  - ملك / سمير على موسى القشيني

382 - احمد محمود شعيب محمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11915 ورقم قيد 80863    محل رئيسى  عن تجارة وبيع قماش, بجهة محافظة القليوبية ش مصطفى الحداد من 

ش الوحده منشية عبدالمنعم رياض - ملك/ رجب عبيد محمد عبداللطيف

383 - طاهر شحات فرحات عواد عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 11916 ورقم قيد 80864    محل رئيسى  عن تربيه وتسمين وبيع الدواجن, بجهة محافظة القليوبية شبرا 

شهاب  -ملك محمد اسماعيل منصور

384 - نجم الدين جمال ابراهيم مصطفى غنيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 11918 ورقم قيد 80865    محل رئيسى  عن مكتب تدوير مخلفات, بجهة محافظة القليوبية بطا -بملك/ 

احمد سامى عنتر السيد

385 - صيدليه / محمد حسين حسن على محمد شرف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 11927 ورقم قيد 80866    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية 7ش 

احمد الجميل - منشيه النور - بملك/ فكرى فوزى محمد

386 - احمد سعيد حسن متولى فرماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11931 ورقم قيد 80867    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية 22ش الشهيد سمير منيب 

- بطا - بملك/ سعيد حسن متولى

387 - سمير طارق بيومي محمد كبريت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11942 ورقم قيد 80868    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية سندوه- عزبة سرسق- بملك/ 

طارق بيومي محمد
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388 - كامل خالد محمود احمد صنوره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11944 ورقم قيد 80869    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق- سندوه- ملك/ نبويه سعيد عبدالفتاح

389 - ياسين ناجح يونس محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11950 ورقم قيد 80870    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية مرصفا - بملك / محمد محمد بيومى غريب

390 - احمد فرج محمد محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11953 ورقم قيد 80871    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن تسمين, بجهة محافظة القليوبية كفر الربعين - 

بملك / نبيل عبدالمجيد حسين

391 - عبير مسعد ربيع عامر مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11958 ورقم قيد 80872    محل رئيسى  عن مقلة لبيع لب وسودانى, بجهة محافظة القليوبية داير الناحيه - 

امياي - بملك / رجب سليمان سليمان حسنين

392 - شيماء أحمد حسن عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11960 ورقم قيد 80873    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية محل 

بالدور الرضي - شبراشهاب - ملك/ رجب محمد بيومي محمد الرفاعي

393 - سماح رشاد عبدالعظيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11962 ورقم قيد 80874    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية ترعة الشارة- منشية بدوي- 

ملك/ سالم رشاد عبدالعظيم احمد

394 - ابراهيم احمد عبدالعزيز حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11965 ورقم قيد 80875    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة القليوبية حوض الباحر 

-عزبه السقيلي الخصوص  ملك //علي محمد احمد ومحمد عبدالحليم السيد

395 - محمود محمد محمود قنصوه عوف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 11966 ورقم قيد 80876    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية 

ش  خالد بن الوليد منشية النور - ملك/ حافظ راضي ابراهيم محمد

396 - هبه رجاء محمد جاد عمريه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11968 ورقم قيد 80877    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية ش سيدى 

الصياد - مرصفا - بملك / الصياد عبدالمنعم امين هاشم

397 - هشام طه صبحى عبدالحميد ابراهيم دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع 11973 ورقم قيد 80878    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول )وذلك دون إستخدام النترنت 

والكمبيوتر والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية 4 ش شريف باشا -المنشيه - بملك /مها محمد السيد محمد

398 - هبه على احمد على عسكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11974 ورقم قيد 80879    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القليوبية شارع داير الناحيه- قريه 

الصباح- ملك/ صلح عبدالمحسن حسين

399 - سعيد يحى احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 11976 

ورقم قيد 80880    محل رئيسى  عن معرض بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية شقه دور اول - كفر 

رجب - بملك /يحى احمد سليمان
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400 - ياسر جمال محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 11985 

ورقم قيد 80881    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية نزله رستم - باسوس - بملك/ منى حسن محمد

401 - احمد محمد عبدالقادر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

12002 ورقم قيد 80882    محل رئيسى  عن مصنع تعبئة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية السفاينه -طريق 

بلتان- بملك / عمرو هادى محمد السيد

402 - محمد جوده محمد سيد احمد مناع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 12012 ورقم قيد 80883    محل رئيسى  عن مزرعه تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر 

عزب غنيم- ملك/ رضا محمد الهادى

403 - محمد عماد الدين احمد حافظ هزاع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 12015 ورقم قيد 80884    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية الشموت - بملك / 

سناء عبدالهادى عبدالرحيم

404 - محمود عطيه عبدا عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12018 ورقم قيد 80885    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم )1( الشارع  العمومى - ميت راضى  - ملك / عطيه عبدا 

عبدالفتاح

405 - احمد حمدى احمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 12022 

ورقم قيد 80886    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اثاث, بجهة محافظة القليوبية جمجره الجديده - بملك / عايده 

محمد ابراهيم

406 - احمد سامى عنتر السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 12023 

ورقم قيد 80887    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية بطا - بملك/ محمد احمد حسين

407 - محمد عثمان سليمان عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12024 ورقم قيد 80888    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وتجارة دواجن تسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية الكوم الحمر - ملك / عصام حامد سالم ابراهيم

408 - فجريه احمد عبدربه شعلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12025 ورقم قيد 80889    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع الملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية 36 شارع ابوبكر الصديق- سنديون- ملك/ عبدالتواب حسن على

409 - رامى حسنى عبدالمجيد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12031 ورقم قيد 80890    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القليوبية كفر الشموت - 

بملك/ عادل السيد محمود

410 - كريمه شعبان محمود الشلقانى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12034 ورقم قيد 80891    محل رئيسى  عن مصنع سحب خراطيم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية طريق 

الجسر- باسوس- ملك/ محمد على سليم عيسى

411 - ضياء طارق سند عامر مقاشع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12035 ورقم قيد 80892    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية بطا - بملك / سحر عبد 

الغنى على ابراهيم

412 - عبدالجليل حسين سلمه سالم البدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 12036 ورقم قيد 80893    محل رئيسى  عن تجارة حديد وبليت, بجهة محافظة القليوبية شبلنجه  - ملك / 

حسين سلمه سالم البدوى
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413 - احمد احمد حسان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12039 ورقم قيد 80895    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق - سندوه - ملك / حسام حمدان محمد احمد اللبودى

414 - عل عماد محمود رشاد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12042 ورقم قيد 80896    محل رئيسى  عن اتيليه لتأجير فساتين زفاف وسواريه, بجهة محافظة القليوبية ش 

البرنسات - بملك / صبري شوقى محمد خضر

415 - عبدالخالق عبدالكريم عبدالخالق محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 12045 ورقم قيد 80897    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة القليوبية الرمله - بملك / عبدالسميع 

عربى يسن

416 - حماده محمد ابراهيم الدكرورى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12049 ورقم قيد 80898    محل رئيسى  عن محل بيع وتغيير زيوت السيارات, بجهة محافظة القليوبية 

قرقشنده- بجوار المدرسة البتدائى- ملك/ السيد محمد ابراهيم

417 - على ابراهيم محمد محمد ابو قوطه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 12053 ورقم قيد 80899    محل رئيسى  عن صناعة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية بجوار المدرسه 

البتدائيه - قرية ابو الغيط - بملك / طارق محمد ابو السعود

418 - مكتب خشاله للستيراد والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 12055 ورقم قيد 80900    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 3- شارع فهمى نصار- متفرع من شارع نصار- ملك/ 

محمد سعيد يونس

419 - آيات مرعى صلح على سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12060 ورقم قيد 80901    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية, بجهة محافظة القليوبية عزبة المسلمات - 

بلتان  - ملك / محمد احمد محمد فاضل

420 - محمد ابوالعز شحاته مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12071 ورقم قيد 80903    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية اجهور الصغرى - بملك/ ابوالعز شحاته مصطفى

421 - محمد فؤاد عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12073 ورقم قيد 80904    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 4شارع 

البرنسات- بنها الجديده -  ملك / محمد رفاعى سليمان ابراهيم

422 - ريهام عبدالغنى سليمان طه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12078 ورقم قيد 80905    محل رئيسى  عن بيع ملبس واكسسوار ومستحضرات تجميل )وذلك عدا الملبس 

العسكريه وإكسسواراتها و الدوية البشرية(, بجهة محافظة القليوبية شارع صالح الجعفري - من ش الحبيبي - 

عزبة رستم - بملك / امين محمد عبدا احمد

423 - احمد جلل عبد المؤمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12081 ورقم قيد 80906    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية طنان مركز 

قليوب - القليوبيه - بملك/ سامح جلل عبد المؤمن

424 - مصطفى على احمد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12086 ورقم قيد 80907    محل رئيسى  عن تأجير سماعات افراح  و دى جي, بجهة محافظة القليوبية بجوار 

الملفات - ملك / اسلم عبدالراضى احمد على
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425 - ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12093 ورقم قيد 80908    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية كفر كردى - 

ملك / احمد الشحات ابراهيم على

426 - ميلد رضا فرج برسوم فرج تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12094 ورقم قيد 80909    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات )وذلك بعد الحصول على الموافقات اللزمه من 

مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخليه(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور 

الرضي - بتمده - ملك/ عادل محمد عبدالحي حنفي

427 - رضا حسانين سيد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

12097 ورقم قيد 80910    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة 

القليوبية عزبة زاوية بلتان  - ملك / محمد حسانين سيد احمد

428 - نجوى جلل حسن حمد المخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12101 ورقم قيد 80911    محل رئيسى  عن معرض لتاجير السيارات, بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه 

الشارع العام - بملك/ محمد عادل محمد

429 - عماد احمد سعيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 12102 

ورقم قيد 80912    محل رئيسى  عن مكتب مكافحه الفات والحشرات والقوارض, بجهة محافظة القليوبية كفر 

رجب-ملك /محمد عبد الحكيم بيومي

430 - اسلم محمود عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12104 ورقم قيد 80913    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق- سندوه - ملك/ سلمان داود سلمان

431 - عمرو محمد عبدالنبى حسن عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 12110 ورقم قيد 80914    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى - بملك عبدالرحمن محمد 

عبدالنبى

432 - احمد حسانين محمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12112 ورقم قيد 80915    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك  (, 

بجهة محافظة القليوبية المنشأة الكبرى - ملك/ عادل امام محمد امام

433 - محمد شوقي السيد اسماعيل عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12113 ورقم قيد 80916    محل رئيسى  عن تجاره وبيع المراتب السفنجيه الجاهزه, بجهة محافظة القليوبية 

ارض المعارض بجوار-السلخانه طنان -ملك //سامر فيصل عبد الفتاح

434 - احمد معروف محمد السيد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12119 ورقم قيد 80917    محل رئيسى  عن بيع وصيانة موازين, بجهة محافظة القليوبية منية السباع - ملك/ 

سامي عبدالعال عوض

435 - عماد ابراهيم عبدالتواب محمد زلط تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 12122 ورقم قيد 80918    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

ميت السباع - ملك/ ولء صالح احمد صالح

436 - صلح علي سعد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12129 ورقم قيد 80920    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية عرب ابوعوالي- كفر 

الشرفا الغربي - ملك/ احمد محمد السيد حسن
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437 - شيماء حسين محمد حسين الهواري تاجر فرد  رأس ماله 2,500.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12135 ورقم قيد 80921    محل رئيسى  عن مطعم تيك اوي, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 9 ش سيف 

النصر - اتريب - بملك / امينه عبدالمنصف موافي

438 - احمد صلح محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12138 ورقم قيد 80922    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم )1( - ش فوزى بحر متفرع من محمود علم - عزبة 

الصلح الزراعى  - ملك / صلح محمد محمود

439 - هديه محمود محمد ابراهيم هاويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12142 ورقم قيد 80923    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القليوبية اجهور الصغرى- ملك/ 

صبحي احمد ابوطالب

440 - عبير محمد احمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12144 ورقم قيد 80924    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه, بجهة محافظة القليوبية ش المقابر - 

طنان- بملك/ طاهر محمود عبدالمعطى حسون

441 - مصطفى محمود عبدالبديع محمود على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 12150 ورقم قيد 80925    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة ) عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية عزبة خورشيد - القليوبية- ملك/ عبدالنبى فتحى حسين

442 - حمادة على صادق مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12156 ورقم قيد 80926    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, 

بجهة محافظة القليوبية ش سعد زغلول - بجوار الضرائب العقاريه - بنها- بملك/ وفاء احمد محمد

443 - احمد ابراهيم عفيفي يسن الغندور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 12157 ورقم قيد 80927    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية كفر ابو زهره - وسط البلد - بملك /نورا بدير عواد عبدالعاطى

444 - محمد محمد علي عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12158 ورقم قيد 80928    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية نقباس - ملك/ سهام علي 

صبيح صبيح الخولي

445 - حسن سعيد محمد عبدالعزيز كلوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12160 ورقم قيد 80929    محل رئيسى  عن مكتب توزيع احذيه, بجهة محافظة القليوبية ارض الجهيني  ملك /

هشام عبدالمنعم حامد

446 - اسراء عبدالناصر حامد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12161 ورقم قيد 80930    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية عماره 7 المساكن 

الشعبيه - ملك / محمود عبدا على محمود

447 - مريم سامي رياض طوسه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12165 ورقم قيد 80931    محل رئيسى  عن اتيليه )تاجير فساتين عرائس (, بجهة محافظة القليوبية الشهيد 

محمد مرسي - كفر عطا ا- ملك/ امجد عادل وهبه جرجس

448 - رباب ضرار خلف ا شلقامي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12166 ورقم قيد 80932    محل رئيسى  عن محل بيع مفروشات وملبس ) عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية شارع البستان- ملك/ احمد محمد كامل
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449 - عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 12167 ورقم قيد 80933    محل رئيسى  عن مركز بيع ادويه بيطريه ) فيما عدا الدويه البشريه (, 

بجهة محافظة القليوبية الرمله -ملك/ مدحت محمد اشرف عبدالعال

450 - عبده فتح ا السيد شحاته قدح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12169 ورقم قيد 80934    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه )وذلك دون توريد العماله(, بجهة محافظة 

القليوبية الدير - بملك / محمود حسن محمود

451 - عبدالعليم احمد عبدالعليم عبدالمنعم مغيث تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 12171 ورقم قيد 80935    محل رئيسى  عن تجارة وبيع وتوزيع مواد بتروليه, بجهة محافظة 

القليوبية الطريق السريع- بجوار توشيبا العربى - منشيه النور- ملك/ خالد احمد عبدالرحمن

452 - هشام السيد محمود بدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 12172 

ورقم قيد 80936    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة القليوبية طريق طوخ شبين القناطر- 

ملك/ اشرف فهمي عواد الصفتي

453 - احمد ابراهيم محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

12183 ورقم قيد 80937    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ش السلطان حسين - 

قليوب البلد - ملك / محمود عبده محمد عبدا

454 - احمد محمد عبدالفتاح صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12188 ورقم قيد 80939    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش جسر النيل - 

باسوس  - بملك/ ليلى محمود محمد سلمه

455 - محمد اسماعيل علي امين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 12190 ورقم قيد 80940    محل رئيسى  عن معلف لتربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية برشوم الكبري ملك //اسماعيل علي امين

456 - نادر جمال فج النور حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12191 ورقم قيد 80941    محل رئيسى  عن تصنيع عجائن, بجهة محافظة القليوبية الحراز  - ملك / جمال 

فج النور حسن

457 - اسلم محمد سلمه مسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 12192 

ورقم قيد 80942    محل رئيسى  عن كافيه لبيع وتقديم المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة القليوبية تل 

بنى تميم - بملك /محمد سلمه مسلم عبدربه

458 - حمدي يونس حسن يونس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12196 ورقم قيد 80943    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت ( واستيراد وتصدير ) وذلك فيما عدا المجموعة 1 9 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة 

لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية عزبة رشيد - مرصفا- 

ملك/ وليد يونس حسن يونس

459 - سعيد جمال محمد عطيه رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12197 ورقم قيد 80944    محل رئيسى  عن تجارة جمله وتجزئة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 

الزمرونيه - بملك /جمال محمد عظيه رفاعى

460 - على محمد الزكى المكاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12198 ورقم قيد 80945    محل رئيسى  عن مكتب توريد اثاث منزلى ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش السوق - كفر عبيان  - ملك / محمود عبده غريب محمد

Page 39 of 137 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

461 - محمد هلل عرفه تهامي الزيات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12199 ورقم قيد 80946    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 1 9 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة 

محافظة القليوبية كفر ابوزهره - ملك/ بدير عواد عبدالعاطي درويش

462 - احمد بشرى عبدالرشيد على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12201 ورقم قيد 80947    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - دملو 

- ملك / محمد المير سليمان عبدربه

463 - سيد رمضان نجاح درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12203 ورقم قيد 80948    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية طحانوب - بملك/ محمود عبدالعظيم 

محمد

464 - حسام عبدالحفيظ على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12206 ورقم قيد 80949    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية ش الصفا والمره -بطا - 

بملك / عبدالحفيظ على حسن

465 - جمال الدين السيد عبدالحميد ابراهيم الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 12208 ورقم قيد 80950    محل رئيسى  عن مكتب تسويق مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية منية 

السباع - ملك / مصطفى السيد عبدالحميد ابراهيم

466 - البير كرم حنا حناا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 12209 

ورقم قيد 80951    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية القلج حوض كامل ملك /اشرف 

تامر عزيز

467 - على السيد عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12217 ورقم قيد 80952    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه- 

ملك /  السيد عبدالحميد احمد

468 - وائل بشري عدلي مالك تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 12226 

ورقم قيد 80953    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية حوض كامل ش الصرف الصحي 

القلج  ملك //اسامه سليمان عواد صقر

469 - جهاد على محمد على برجيس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12227 ورقم قيد 80954    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية البرادعه - بملك / طه 

سيد طه محمد ابو شنب

470 - اسامه فتحي محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 12231 

ورقم قيد 80955    محل رئيسى  عن تحضير وبيع ماكولت ومشروبات, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 16 

مساكن غرب الستاد- قبلي السريع - محل رقم 4 - ملك/ محمود شعبان محمود احمد

471 - احمد سعيد عبدالحليم محمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12234 ورقم قيد 80956    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالمنعم رياض - 

ملك / صلح كامل محمد حسين

472 - عماد حمدى عبدالموجود خليفه هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 12235 ورقم قيد 80957    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ارض جمعيه 

النصر - ابوزعبل البلد - بملك/ نصر حمدى عبدالموجود خليفه
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473 - سعيد مهدي السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 12236 

ورقم قيد 80958    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسيه والمقاولت, بجهة محافظة القليوبية بطا  ملك //

مهدي السيد حسن

474 - وفاء عبدالمحسن حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12237 ورقم قيد 80959    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة القليوبية 15 مكرر شارع عبدالرحمن صالح - منشية الحرية- ملك/ عبدالمحسن حسين محمود

475 - محمد احمد عزالدين على سالم حلوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 12238 ورقم قيد 80960    محل رئيسى  عن بيع وتوريد الطحينه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش فندى - بملك / زكريا سعيد محمد

476 - ايمن عطا عقيله السيد عقيله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12241 ورقم قيد 80961    محل رئيسى  عن تجهيز وتصنيع الحوم وتعبئه المواد الغذائيه, بجهة محافظة 

القليوبية 50 غرب السكه الحديد - ملك / عمرو عبدالجواد عبدالعزيز شلبى

477 - محمد طارق حلمي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12246 ورقم قيد 80962    محل رئيسى  عن مصنع بلورة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة رستم - 

باسوس- ملك/ طارق حلمي عثمان حسن

478 - مايكل عاطف سليمان عبد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12253 ورقم قيد 80963    محل رئيسى  عن تربية وبيع الماشيه والجاموس وانتاج اللبن البقري الخام من البقر 

او الجاموس, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه مركز طوخ قليوبيه - بملك/ مينا جرجس كارمه

479 - محمد حسين على احمد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12257 ورقم قيد 80964    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع فايبر, بجهة محافظة القليوبية 9 ش البطل احمد 

عبدالعزيز - الخانكه - القليوبيه - بملك / فتحى عبدالحفيظ محمود

480 - عمر خطاب عبدالعظيم قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12260 ورقم قيد 80965    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة القليوبية محل 20 بالبدروم - مبنى 1 - سنتر الياسمين - ملك / صلح سيد عيد محمد عشماوى

481 - عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12264 ورقم قيد 80966    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه- 

جمجرة القديمه - ملك/ شعبان سعيد متولي محمد

482 - يوسف عصام راشد شاكر امبابي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12269 ورقم قيد 80967    محل رئيسى  عن مغسله ملبس دراي كلين, بجهة محافظة القليوبية الخصوص  ش 

جمال عبد الناصر -الخانكه -القليوبيه ملك //السيد محمد احمد

483 - باسم مدحت عبدالستار غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12271 ورقم قيد 80968    محل رئيسى  عن تقديم وبيع ومشروبات مأكولت )وذلك دون عرض 

المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار64أ - خلف شارع غرب الستاد - بنها الجديده 

- ملك/ محمد سمير يوسف السيد

484 - عبدالرحمن شوقى على عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12272 ورقم قيد 80969    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه  )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 13 التقسيم السياحى  - بملك/ 

شوقى على عبدالحفيظ على
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485 - هشام عبدالخالق محمد حسان الحوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12276 ورقم قيد 80970    محل رئيسى  عن بيع منتجات عسل النحل ومشتقاته, بجهة محافظة القليوبية 

ش الجامع الكبير - ملك/ السيد عبدالسلم ابولبن

486 - خليل احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12277 

ورقم قيد 80971    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية البرادعه  - بملك/ محمود شعبان 

محمود

487 - ايهاب السيد محمد البيومي بداوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12279 ورقم قيد 80972    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت كهرباء, بجهة محافظة القليوبية بلتان ملك //وليد 

السيد محمد البيومي

488 - محمد مصطفى سالم رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12280 ورقم قيد 80973    محل رئيسى  عن بيع وتجارة دواجن, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 32- شارع 

صفيه زغلول-ملك/ مصطفى سالم رمضان

489 - وائل ابراهيم عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12281 ورقم قيد 80974    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية عرب شركس 

- ابوالغيط - بملك/ محمود شركس احمدعراقى

490 - انشراح علي بحيري عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12285 ورقم قيد 80975    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 33 ش 

الوحده الجتماعيه -سنديون -ملك //محمد جمال حسني

491 - محمد احمد عبد الحميد محمد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12287 ورقم قيد 80976    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه )جيم(, بجهة محافظة القليوبية ش 

النقراشي امام حمام السباحه -ملك //محمد احمد عبد الحميد

492 - السيد احمد مصطفى سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12289 ورقم قيد 80977    محل رئيسى  عن ورشه ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, بجهة 

محافظة القليوبية 9ش زكى عيسى ارض سعد الشيخ - قليوب المحطه - بملك/ صفاء صلح الدين امام

493 - مؤسسه الشال للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12292 

ورقم قيد 80978    محل رئيسى  عن تصدير )وذلك في حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(, بجهة 

محافظة القليوبية عزبه عبدالملك  -شبلنجه- بملك/ حمدى منصور بغدادى

494 - احمد سامى عبدالقادر يسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12293 ورقم قيد 80979    محل رئيسى  عن تربية وتسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار  

- ملك / حمدى الحسينى مسعود

495 - شروق عصمت يوسف ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12294 ورقم قيد 80980    محل رئيسى  عن مكتبه) فيما عدا الطباعه وتصوير المستندات (, بجهة 

محافظة القليوبية كفر عطاا- ملك/ حسنى ابراهيم عبدالحميد

496 - مينا وديع زارع فهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12297 

ورقم قيد 80981    محل رئيسى  عن خياطه وتفصيل ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية 1 شارع محمد سبيع  - ملك //علي محمد جمعه

497 - احمد رأفت محمود السيد العطار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12298 ورقم قيد 80982    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القليوبية القلج امام مستودع الحاج 

سيد فارس م الخانكه بملك/ محمد عبد العال محمد
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498 - محمد نجاح محمد ابراهيم سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12299 ورقم قيد 80983    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقاشه وتشطيبات, بجهة محافظة القليوبية 

كفرمويس - بملك/ نجاح محمد ابراهيم

499 - محمود عبدالغنى جابر عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12302 ورقم قيد 80984    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسيه واعمال ديكور, بجهة محافظة القليوبية 

4 ش عبدالجواد قرطام - الفلل -- ملك / محمد على ابراهيم عبدالجواد محمد قرطام

500 - خالد مسعد عبدالهادي مصطفى ابوسنجر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12303 ورقم قيد 80985    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية قلما - 

ملك/ محمد مسعد عبدالهادي مضطفى ابو سنجر

501 - نشوه احمد بيومي الصواف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12304 ورقم قيد 80986    محل رئيسى  عن محل عطاره, بجهة محافظة القليوبية ش المعهد الديني  ملك //

سناء سالم عثمان

502 - صيدليه / شيماء جمال على احمد الدخميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 12307 ورقم قيد 80987    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس - بملك/ 

جمال على احمد الدخميس

503 - يحى عبدالكريم محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12308 ورقم قيد 80988    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية بتمده -  ملك / حامد 

سيد احمد عبدالعزيز

504 - شيماء عادل طه الشافعي طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12309 ورقم قيد 80989    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية الكوم 

الحمر- ملك/ فتحي مدبولي مجاهد عبدالمولى

505 - هبه عبدالفتاح محمد السيد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12312 ورقم قيد 80990    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية 

البشرية(, بجهة محافظة القليوبية 2 ش ابوعاشور -كفر مناقر  -ملك/ امالم محمد محمد

506 - حماده عبدالحميد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12316 ورقم قيد 80991    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 32 

مساكن الزهور  - ملك / عائشه محمد احمد محمد

507 - احمد محمود سعد محمود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12330 ورقم قيد 80992    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 12- شارع المام على بن ابى طالب- ام 

بيومى- بيجام- شبراالخيمه - ملك/ محمود سعد محمود

508 - ايه سمير عبدالحميد احمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12334 ورقم قيد 80993    محل رئيسى  عن مركز تجميل ) كوافير سيدات (, بجهة محافظة القليوبية دجوى- 

ملك/ سمير عبدالحميد احمد رمضان

509 - أمل سليمان محمد سليمان سلمه تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12335 ورقم قيد 80994    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه - 

شارع العمده - عرب العليقات - ملك/ ورثة حسن السيد محمد إبراهيم
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510 - شعبان دسوقى سيد محمد الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12339 ورقم قيد 80995    محل رئيسى  عن مكتب اعمال دهانات, بجهة محافظة القليوبية شارع الثورة- ملك/ 

دسوقى سيد محمد

511 - صفاء حلمى الشحات عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12348 ورقم قيد 80996    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, 

بجهة محافظة القليوبية ميت الحوفيين - بملك/ احمد حسيب على ابراهيم

512 - احمد بهجت محمود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12352 ورقم قيد 80997    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس  ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها 

(, بجهة محافظة القليوبية ش العقاد منشية الزهوى - قليوب البلد - بملك/ ماجده محمد عواض

513 - رمضان احمد ابراهيم صيام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12353 ورقم قيد 80998    محل رئيسى  عن مطعم تحضير وبيع المأكولت, بجهة محافظة القليوبية حوض 

شاكر 1ش ابوبكر الصديق من التروللي - القليوبية - ملك/ رمضان احمد ابراهيم صيام

514 - احمد محمد عدس حسنين احمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12354 ورقم قيد 80999    محل رئيسى  عن مصنع اعاده تدوير مواد بلستيكيه وتوريدات عمومية )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي لطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية حوض الساحل - باسوس - 

بملك/ محمود محمد عدس حسنين

515 - عبدالسلم كامل عبدالسلم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12379 ورقم قيد 81001    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية 9 شارع الشعراوى _ اتريب 

_ بملك / انوار كامل امام ابراهيم

516 - هاني زخاري فهمي قلده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12382 ورقم قيد 81002    محل رئيسى  عن خياطة وتفصيل ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرابع - عقار36 - شارع مصطفى النجار من شارع النص - 

ابراهيم بك - شبراالخيمه - ملك/ زخاري فهمي قلده

517 - مايكل جرجس عبده ايوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12385 ورقم قيد 81003    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) وذلك في حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (, 

بجهة محافظة القليوبية ش ازامل 7 حارة الطونسي - قليوب البلد- ملك/ جرجس عبده ايوب

518 - عبد الوهاب محمد علي المهيلمي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12386 ورقم قيد 81004    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد مركز بنها - بملك/ محمد عبد الوهاب محمد

519 - محمود ابراهيم السيد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 350,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12387 ورقم قيد 81005    محل رئيسى  عن توزيع وتجاره السمده والمواد الزراعيه, بجهة محافظة القليوبية 

جمجره القديمه - بملك/ عبدالمعطى  فتوح عبدالمعطى شحاته

520 - حسن محمد نجاح حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12390 ورقم قيد 81006    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية شارع مدرسة 

عمرو بن العاص- بجوار كوبرى بسيونى- القلج- ملك/ رضا محمد عبدالمجيد

521 - زينب جمال مصطفى مهدى الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12391 ورقم قيد 81007    محل رئيسى  عن مركز تخاطب) فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

وبعدالحصول علي التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة القليوبية ش متفرع من ش كليه الزراعه -مشتهر -ملك //

طاهر محمد ابوالعطا محمد
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522 - محمد صالح صبحي صالح عثمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12392 ورقم قيد 81008    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالعقار 115 - 

شارع المدارس - التقسيم السياحي - ملك/ ليلى سليمان علي

523 - عمر محرز محفوظ عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12393 ورقم قيد 81009    محل رئيسى  عن مصنع مواسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية باسوس - ملك/ 

محرز محفوظ عبد الرزاق

524 - محمد عبدالعزيز حسن يونس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12395 ورقم قيد 81011    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وإستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية مرصفا عزبه رشيد  ملك //زكيه عبدالمنعم عبد العزيز

525 - نورهان شعبان صابر محمد ركيبه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12396 ورقم قيد 81012    محل رئيسى  عن تجاره الدوات المنزليه, بجهة محافظة القليوبية ش ماضى 

بحرى السكه الحديد - قليوب البلد - بملك/ شعبان صابر محمد

526 - جاد الحق محمود محمد عبدالجواد مصطفى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 12398 ورقم قيد 81013    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات ) وذلك 

دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة 

محافظة القليوبية سندبيس- ملك/ هشام محمود محمد عبدالجواد

527 - هانى عزالدين احمد اسماعيل عويضه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12399 ورقم قيد 81014    محل رئيسى  عن تربية وتسمين وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

شارع الدير- ملك/ وائل عز الدين احمد

528 - هبه إبراهيم فرحات إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12402 ورقم قيد 81015    محل رئيسى  عن تجميع وبيع ألبان, بجهة محافظة القليوبية شارع الخوالده - 

البرادعه - ملك/ أسماء قاسم خضر أحمد

529 - عفيفي محمد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12404 

ورقم قيد 81016    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية ح هيكل -من شارع عبدالحليم عيسي 

- ملك //نفيسه عفيفي عبدالوهاب

530 - حسام علي عبدالخالق حسن عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12405 ورقم قيد 81017    محل رئيسى  عن تجميع وبيع ألبان, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور 

الرضي - كفر الشرفا الغربي - ملك/ عادل عبدالعليم عبدالمؤمن خليل

531 - فاطمه أحمد عبدالرافع عبدالحميد سيدأحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 12409 ورقم قيد 81018    محل رئيسى  عن معرض بيع موتوسيكلت والتكاتك المستعمله, بجهة 

محافظة القليوبية شارع البحر - المريج - ملك/ سعاد عبدالحميد محمد محمد دياب

532 - محمود مصباح محمود محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12410 ورقم قيد 81019    محل رئيسى  عن مصنع منتجات ورقيه, بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا- 

بملك/ ساهر عزت توفيق بدر

533 - مصنع مسعد عبدالواحد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12411 ورقم قيد 81020    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالنبي 

بلوره-عزبه سويلم-باسوس- ملك /مصطفي ابراهيم السيد موسي
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534 - منى حلمى طنطاوى خيرا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12413 ورقم قيد 81021    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية قطعه رقم 31 

على 6 خط 6 جنوب جمعيه احمد عرابى التعاونيه  ملك / حلمى طنطاوى خيرا

535 - أحمد محمد عبدالمحسن عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12414 ورقم قيد 81022    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية غرفة 

بالدور الرضي - سنهره - ملك/ عصام شوقي عبدالباقي بيومي مطر

536 - شيماء موسى فرج محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12415 ورقم قيد 81023    محل رئيسى  عن صالون تجميل حريمي, بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار عقار 

رقم 2 شارع البوسطه الجديده- بملك/ محمد موسى احمد

537 - هناء محمد عبدالحميد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12417 ورقم قيد 81024    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار رقم3 - 

شارع محمد الجزار متفرع من شارع الموقف - بنها - ملك/ عديله عبدالباري طعيمه

538 - ابراهيم ابراهيم حسن محمد جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12418 ورقم قيد 81025    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه- بملك/سعديه محمد عبدالمؤمن محمد

539 - يونس سيد عبدالحميد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12421 ورقم قيد 81026    محل رئيسى  عن كافيه ) دون استخدام النترنت (, بجهة محافظة القليوبية البرادعه 

- ملك / على ابراهيم عبدالقادر

540 - ياسر محمد شكري بيومي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12422 ورقم قيد 81027    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية كفر شكر - المنشأه الكبرى- 

- بملك/ سليمان مصلحي سليمان

541 - محمود عزيز محمود عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12425 ورقم قيد 81028    محل رئيسى  عن مكتب بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, 

بجهة محافظة القليوبية 19ش سينما سعودى - بملك/ طارق ابراهيم ابراهيم

542 - محمود مصطفى عبدالمجيد محمود قمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12426 ورقم قيد 81029    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل وعطور ) وذلك دون توريد 

العمالة والكمبيوتر والنترنت ( و تصنيع  مستحضرات تجميل وعطور لدى الغير وتجارة الجهزة الطبية 

والتعويضيه والتوكيلت التجارية, بجهة محافظة القليوبية شارع الجيش- المنشية- ملك/ ناريمان سالم عزب رزق

567 - شريف محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12504 

ورقم قيد 81056    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه, بجهة محافظة القليوبية ش جلل حجاج - ملك/ السيد 

عبدا خضر

543 - محمود محمد محمود جمعه اصيله تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12429 ورقم قيد 81030    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية اجهور 

الكبرى - ملك / منى  فوزى حسينى السقا

544 - كمال ضانيال فرج ضانيال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12430 ورقم قيد 81031    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 1 كفر 

عبدالسيد نوار - ملك //ضانيال فرج ضانيال
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545 - رضوان للزيوت والشحومات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12431 ورقم قيد 81032    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحومات, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور 

الرضي - شارع مصرف إسكندر - عزبة أبوسنه - ملك/ رضوان أبوبكر عبدالمقصود

546 - شريف مسعد محمد خالد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12472 

ورقم قيد 79097    محل فرعى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية عزبة احمد فوزى - بملك / عماد عبدالفتاح عبدالشافى

547 - مصطفى امين السيد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12438 ورقم قيد 81034    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية نقباس- ملك/ سعيد 

عبدالغني عبدالصانع

548 - محمود مصطفى كامل حفنى سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12439 ورقم قيد 81035    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه لتقديم وبيع الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده 

)وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش سيدى سعيد  - بملك/ احمد صلح 

محمد

549 - هناء محمد محمد السيد سبل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12442 ورقم قيد 81036    محل رئيسى  عن دار حضانه ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية كفر عبيان - ابو زعبل - ملك / انتصار حسن محمد باطه

550 - عمرو محمد نصر عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12443 ورقم قيد 81037    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, بجهة 

محافظة القليوبية عزبه ابوباشا - بملك/ محمود عبدالرحمن محمد قطب

551 - محمد أحمد علي زين العابدين أحمد الجندي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 12445 ورقم قيد 81038    محل رئيسى  عن تربية وبيع جاموس وبقر حلب, بجهة محافظة 

القليوبية معلف بلدي - دور أرضي - جمجره الجديده - ملك/ إيمان صلح الدين عبدا إسماعيل

552 - محمد حمدي عبدا منصور نصير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12446 ورقم قيد 81039    محل رئيسى  عن بيع بذور ومخصبات ومبيدات, بجهة محافظة القليوبية ميت 

راضي - ملك/ ناهد عبداللطيف عبدالحميد

553 - احمد ناصر محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12447 ورقم قيد 81040    محل رئيسى  عن محل بيع اقمشه, بجهة محافظة القليوبية ش الشيخ حامد عبيد ميت 

نما م قليوب -بملك/ مصطفى فاروق السيد

554 - رضا علي سلمه مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12450 ورقم قيد 81042    محل رئيسى  عن تجارة منتجات ألبان, بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار4 - 

شارع المطحن - القناطر الخيريه - ملك/ محمد فوزي محمد السيد أحمد

555 - ملك ابراهيم نيروز جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12451 ورقم قيد 81043    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية المنيرة- ملك/ 

تريزه سعد فهمي سعد

556 - خضر محمد خضر محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12454 ورقم قيد 81044    محل رئيسى  عن محل تفصيل ملبس )ترزي ( ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية ناي - ملك/ عماد محمد خضر

557 - محمد محمود أحمد الديب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12459 ورقم قيد 81045    محل رئيسى  عن تجارة أجهزه كهربائيه )وذلك عدا كاميرات المراقبه والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار1 - شارع داير الناحيه - ميت حلفا - ملك/ محمود أحمد سيد الديب
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558 - كرم السيد محمد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12461 ورقم قيد 81046    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية شارع المحطه - نوب 

طحا - بملك /عادل نعيم عبدالفتاح

559 - احمد هشام شربيني محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12462 ورقم قيد 81047    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية سندوه عزبة سرسق مركز الخانكه - بملك/ شعبان محمود عبد الحليم

560 - ابراهيم السيد العربى بيومى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 12469 ورقم قيد 81049    محل رئيسى  عن تعبئه وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة القليوبية 

الحراز - متفرع من شارع الترعه   - بملك/ عزت جمال عليوه السيد

561 - وليد خالد رضوان عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12470 ورقم قيد 81050    محل رئيسى  عن بقاله جمله وتجزئه )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية 

محل - كفررجب - ملك/ إيمان فتحي عبدالعليم عبدالهادي

562 - هناء عزت عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12487 ورقم قيد 81051    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, 

بجهة محافظة القليوبية مول الصيرفى -شالجلء ) الكوبرى (  - بملك/ احمد محمد محمود

563 - محمد إبراهيم إبراهيم خليل حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 12490 ورقم قيد 81052    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية شقه - شارع 

السكه الحديد - الشوبك - ملك/ إبراهيم إبراهيم خليل حجازي

564 - نشوى محمد حمزه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12493 

ورقم قيد 81053    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزه, بجهة محافظة القليوبية القلج 23 يوليو ش الجامع 

مركز بملك/ محمد بخيت احمد

565 - احمد عبدالحميد سيد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12497 ورقم قيد 81054    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القليوبية كفر الدير - ملك / 

عبدالحميد سيد عبدالمجيد سراج الدين

566 - ماهر ثروت ماهر عزيز تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12499 

ورقم قيد 81055    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القليوبية البقاشين خلف مسجد الحج سعد  - 

بملك/ عبدالعزيز سعد الدين سالم

568 - مالك ايمن محمد حامد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12507 ورقم قيد 81057    محل رئيسى  عن مصنع حلويات وصناعات غذائيه, بجهة محافظة القليوبية نوب 

طحا - بملك / عادل فاروق حامد

569 - نادر كمال كامل عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12509 ورقم قيد 81058    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة القليوبية شارع مصطفى البطل من 

شارع ابوسعده - الخصوص - بملك / حمدى عبدالمنعم عبدا حسن

570 - السيد عبدالفتاح ابوالعل المعلوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12513 ورقم قيد 81059    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة القليوبية عزبه ابوخضره  - بملك/ 

اشرف محمد محمد

571 - عليه عبدالستار محمد دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12516 ورقم قيد 81060    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية دور أرضي - العبادله - 

ملك/ محسن عبدالمؤمن شحاته
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572 - اسلم عربى توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12518 ورقم قيد 81061    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية ش موقف السد 

- طنان - ملك / سامح مسعد صابر سليمان

573 - خالد محمد رشاد موسى الشافعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12533 ورقم قيد 81063    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر شكر -  البر 

الشرقي م كفرشكر - القليوبيه بملك/ عبد المجيد محمد مصلحي

574 - أحمد فوزي محمد عبداللطيف علي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12534 ورقم قيد 81064    محل رئيسى  عن تجارة موبايلت )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية محل رقم1 - مدخل عرب الديب - ملك/ حماده أبوسريع سعد محمد

575 - ابراهيم ابراهيم سلمه ابراهيم الشقري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12537 ورقم قيد 81065    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة 

القليوبية عزبة الشقري - بملك // سلمه ابراهيم سلمه الشقري

576 - محمد نبيل مصطفى محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12544 ورقم قيد 81066    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ) عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية سندوه- ملك/ عثمان سعيد عثمان

577 - محمد اشرف السيد ابراهيم السيد بحيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12545 ورقم قيد 81067    محل رئيسى  عن محل بيع فول وفلفل, بجهة محافظة القليوبية ش المحارمه 

تل بني تميم شبين القناطر - بملك/محمود كمال محمود

578 - ماهر فتحى ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12553 ورقم قيد 81068    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية محل 

بالدور الرضى- شارع ترعة الجبل- حوض شاكر- ملك/ ورثة المرحوم: فتحى ابراهيم مصطفى

579 - ثناء إبراهيم محمود جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12558 ورقم قيد 81069    محل رئيسى  عن تجارة ملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية النبراوي - أبوزعبل - ملك/ محمد أحمد محمد علي

580 - انتصار مرعى عايد غويزى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12559 ورقم قيد 81070    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة القليوبية جزيره بلى - 

ملك / ياسر حميد حسن احمد

581 - رامي جابر وهدان حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12563 

ورقم قيد 81071    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة 

القليوبية ميت راضي -ملك / احمد  جابر وهدان

582 - عماد محمود محمد إمام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12565 

ورقم قيد 81072    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع الجامع الكبير - السد - 

ملك/ محمد أحمد عبدالحميد أحمد

583 - بقاله أدهم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12575 ورقم قيد 

81073    محل رئيسى  عن بقاله )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية محل شارع مسجد نور - من سيد 

حماده - الخصوص - ملك/ أحمد محمد عبدالسلم

584 - مصطفى عبد الرؤف عبد الرحمن حسن باشا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 12578 ورقم قيد 81074    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل ) فيما عدا 

الدويه البشريه (, بجهة محافظة القليوبية بطا - مركز بنها - بملك/ ابراهيم عبد الرحمن شحاته
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585 - سعيد حسن رضوان حجازي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12581 ورقم قيد 81075    محل رئيسى  عن تجاره وتصنيع مواد التغليف والتعبئه, بجهة محافظة القليوبية كفر 

ابوذكري - ملك //اكرامي علي السيد

586 - سيد أشرف محمد حمزه أبوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12583 ورقم قيد 81077    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه - كفرالشرفا الغربي - ملك/ جمال عبدالغني إبراهيم

587 - هبه زهجر امين استمالك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12588 ورقم قيد 81078    محل رئيسى  عن مزرعه لتسمين وبيع الدواجن, بجهة محافظة القليوبية ارض 

حجاج بجوار جنينه البرتقال الزهويين ملك //مصطفي محمد مصطفي

588 - محمود عبدالوهاب احمد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12593 ورقم قيد 81079    محل رئيسى  عن ورشة لتصنيع اللوميتال والزجاج, بجهة محافظة القليوبية 

امياي - بملك / عادل احمد ابو السعود كمالي

589 - ليوجد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12594 ورقم قيد 

81080    محل رئيسى  عن تجارة الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة القليوبية ابو سقايه - سنديون - بملك/ 

رشاد احمد خليفه

590 - أحمد شاكر إبراهيم محمد أبوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12595 ورقم قيد 81081    محل رئيسى  عن مكتب توريدات أشغال معدنيه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية مخزن بالدور الرضي - عقار4 - شارع العمده - 

باسوس - ملك/ شاكر إبراهيم محمد

591 - ليلي ابراهيم بيومي ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12598 ورقم قيد 81082    محل رئيسى  عن تجميع و بيع البان, بجهة محافظة القليوبية بهاده بملك / سعيد 

حلمي عبدالمؤمن

592 - سيد فرحات السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12599 ورقم قيد 81083    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ونقل بضائع  )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة  وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي (, بجهة محافظة القليوبية 8 شارع احمد عرابى الصغير - منطى - ملك / منير فهمى اقلديوس

593 - طارق محمد سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12601 ورقم قيد 81084    محل رئيسى  عن سوبرماركت ) تجارة المواد الغذائيه(, بجهة محافظة القليوبية 

برج العسال بجوار كوبري الفحص - بنها - بملك/ احمد حلمي السيد

594 - رحاب جمال محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12602 ورقم قيد 81085    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية نوب طحا 

- ملك/ محمد جمال فهمي عطيه

595 - صيدليه /الحسن عبدا محمود مصطفى درويش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 12603 ورقم قيد 81086    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش 

حسن ابوسريع دياب - كوبر الحادثه -  بملك/ عبدالقادر عبدالقادر منصور

596 - اسامه على اسماعيل محمد ابو باشا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12604 ورقم قيد 81087    محل رئيسى  عن محل تجارة مراتب, بجهة محافظة القليوبية عزبة الوكلء - 

بملك /احمد صلح احمد سليمان
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597 - عماد احمد محمود احمد سعودي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12605 ورقم قيد 81088    محل رئيسى  عن ملعب نجيل صناعي وكافتيريا, بجهة محافظة القليوبية منشأة 

الكرام شبين القناطر- بملك/ محمد احمد الدرديري

598 - محمود إبراهيم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12608 ورقم قيد 81089    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شقه 

بالدور الرضي - عقار رقم36 - شارع عبدلوهاب التريجي من شارع الوحده - منشية عبدالمنعم رياض - 

شبراالخيمه - ملك/ محمد السيد أمين

599 - نهي السيد فرج علي فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12609 ورقم قيد 81090    محل رئيسى  عن تجميع و بيع البان, بجهة محافظة القليوبية ارض ابو جمعه- 

بملك/ صلح صادق علي

600 - محمد حسين عوده محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12611 

ورقم قيد 81091    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية الدير - ملك / محمود 

حسنى قطب عيد

601 - إسلم مسعد مصطفى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12612 ورقم قيد 81092    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عزبة 

أبوالمعاطي - ملك/ مسعد مصطفى عبدا سيدأحمد

602 - منى مصطفى محمود عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12613 ورقم قيد 81093    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات طبية )وذلك عدا الدوية ومشتقاتها(, بجهة 

محافظة القليوبية عزبة المربع ش نصار - بملك / عبدالحميد محمد مجدى عبدالغفار

603 - محمود نصر سيد نصر عيسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12614 ورقم قيد 81094    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المنظفات, بجهة محافظة القليوبية نزلة الدائري 

باسوس - م القناطر - بملك/ نصر سيد نصر

604 - محمد سليمان عبدالعظيم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12615 ورقم قيد 81095    محل رئيسى  عن محل بيع حلويات وبيتزا, بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده 

- ميت كنانه  -بملك/ سليم سليمان عبدالعظيم

605 - كريمه عبدرب النبي عبدالحكيم ابوحطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 12616 ورقم قيد 81096    محل رئيسى  عن حظيره بيع وتربيه مواشي, بجهة محافظة القليوبية 

بهاده بملك/ عبير مصطفي سيد احمد

606 - مصنع خالد بهاء الدين رجب زكريا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12617 ورقم قيد 81097    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك كساره بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 

شارع الجسر -الخرقانيه  ملك //بهاء الدين رجب
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فروع الفراد

1 - حسام مسلم عبدالفتاح محمد مسلم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   10788 ورقم قيد   74625  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية مرصفا مركز بنها بملك/ مسلم عبد الفتاح محمد

2 - ريمونا وجيه لطفي ابراهيم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   10751 ورقم قيد   74652  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ونقل عمال  )وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي(  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان طحله -بنها -القليوبيه -ملك //ابانوب ماهر يعقوب

3 - شيرين عبدالمنعم سيد رجب  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   10861 ورقم قيد   80518  محل فرعى  

عن مكتب نقل وشحن بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  

بجهة محافظة القليوبية 35 شارع عبد المنعم رياض شارع السوق الثلثاء بملك بكرى محمد محمود عبد الهادى

4 - شيرين عبدالمنعم سيد رجب  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   10861 ورقم قيد   80518  محل فرعى  

عن مكتب نقل وشحن بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  

بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز اشمون بملك السيد مأمون عبدالصمد

5 - رمضان محمود عبد الرؤف عبدا  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   10959 ورقم قيد   59322  محل 

فرعى  عن تجاره حديد وصاج  بجهة محافظة القليوبية وروره -  امام مركز الوعى لعلج الدمان - ملك/ حمدى السيد 

عبد الجليل

6 - محمد احمد شفيق السيد  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   11050 ورقم قيد   67441  محل فرعى  عن 

مكتب توريدات عموميه) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت(  بجهة محافظة القليوبية 1 ش الجمهوريه - امام مدرسة الحياه 

الخاصه - حارة الزياتات- بملك / معن السيد كامل محمد معن

7 - ياسر محمد عبدالفتاح عبدالعزيز  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   11173 ورقم قيد   42303  محل 

فرعى  عن  استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه وصيانه محمول فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك بالهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات  بجهة محافظة القليوبية شارع 

سوق الثلثاء- بجوار صيدليه عزمى- ملك/ مصطفى سيد مصطفى

8 - عمرو عبدالحكيم ابراهيم عفيفي حسن  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   11266 ورقم قيد   74897  

محل فرعى  عن مكتب تجارة وتوريد قطع غيار سيارات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (  بجهة 

محافظة القليوبية امام نقطة شرطة ابو زعبل- ملك/ عبدا على عبدا

9 - زكريا احمد متولى مجاهد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   11320 ورقم قيد   13972  محل فرعى  

عن مزرعة تربية وبيع دواجن  بجهة محافظة القليوبية ميت العطار - ملك/ عاطف احمد متولي مجاهد

10 - نادية سعيد محمد عبدالعزيز  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   11370 ورقم قيد   15666  محل فرعى  

عن  ورشة نجارة  بجهة محافظة القليوبية القشيش - الجهه الخلفيه- القليوبية- بملك/ سعيد عبد الحليم السيد

11 - احمد محمد قطب عجبه  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   11426 ورقم قيد   41111  محل فرعى  

عن ورشة الوميتال وتوريدات ما يلزم النشاط ) زجاج _ رخام _ الوميتال (  بجهة محافظة القليوبية 12 شارع لمعى 

جعفر- بيجام- ملك/ ابراهيم متولى عمر

12 - احمد رمضان عبد السميع محمد عطاا  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   11449 ورقم قيد   71997  

محل فرعى  عن نقل عمال )وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  

بجهة محافظة القليوبية ش الفرن - عرب العيايده  - ملك /  عبدالمنعم السيد عبدالمنعم احمد عبدالعال

13 - ايمن طلعت محمد يوسف  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   11462 ورقم قيد   73609  محل فرعى  

عن ورشة ألوميتال  بجهة محافظة القليوبية محل - شارع داير الناحيه - المنشأة الكبرى - ملك/ محمد نبيه أحمد دسوقي

14 - محمد سيد إبراهيم خلف   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   11606 ورقم قيد   1185  محل فرعى  عن 

توريد وتجارة منظفات وادوات نظافه وورقيات ) فيما عدا  الطباعه (  بجهة محافظة القليوبية كوبرى علم - طحانوب 

- ملك / ايمن كمال عبدالخالق شامه

15 - عصام امين عبدالعال اسماعيل  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   11563 ورقم قيد   69459  محل 

فرعى  عن معرض موتوسكلت  بجهة محافظة القليوبية القشيش - ملك //هويدا سعيد محمود
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16 - حمدي عبد الهادي عبد القادر عبد ا  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   11590 ورقم قيد   79103  

محل فرعى  عن ورشه نجاره موبيليا  بجهة محافظة القليوبية الشقر- ملك // سعديه السيد عبدالرحمن

17 - عصام عنتر محمد بطران  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   11637 ورقم قيد   15606  محل فرعى  

عن بيع مراتب اسفنج  بجهة محافظة القليوبية محلت سور السعد محل رقم 54 - الخصوص  - ملك / غانم صقر 

اسحق السعد

18 - هنداوى محمد هنداوى محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   11791 ورقم قيد   37452  محل 

فرعى  عن مصنع تخريز بلستيك  بجهة محافظة القليوبية مخزن - أبوالغيط - عزبة شراره - ملك/ محمد هنداوى 

محمد

19 - احمد سلمه محمد مصطفى ابو المجد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   11826 ورقم قيد   47116  

محل فرعى  عن   تصنيع آثاث  بجهة محافظة القليوبية ترسا- ملك/ البنك الزراعى المصرى

20 - سيد قاسم على هاشم  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   11935 ورقم قيد   7987  محل فرعى  عن 

ورشه نجاره  بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالحميد توفيق -الخصوص القليوبيه -ملك /محمود مصطفي عبد العزيز

21 - محمود حمدى احمد عفيفي مطر  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   12089 ورقم قيد   61044  محل 

فرعى  عن  بقاله ) بيع مواد غذائية (  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 2-شارع ترعة الفلفله - منية السباع - مركز 

بنها - القليوبيه -ملك/حمدي أحمد عفيفي مطر

22 - ايه اشرف محمد على المطرى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   12096 ورقم قيد   77805  محل 

فرعى  عن تاجير فساتين  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 5 - ش احمد حمدى - الفلل  - ملك / رفعت منصور خليل 

جريده

23 - محمود السيد عبدالعزيز محمد مسعود  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   12017 ورقم قيد   78383  

محل فرعى  عن  مزرعه لتربيه وبيع العجول  بجهة محافظة القليوبية الرمله - بملك/  جمال عبدا محمد

24 - احمد عبدا عبدالمعطى سيد احمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   12132 ورقم قيد   71346  محل 

فرعى  عن بقاله تموينيه  بجهة محافظة القليوبية كفر منصور - بملك/  رجب محمد عبدالفتاح

25 - طارق محمود محمود راشد محمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   12263 ورقم قيد   69858  محل 

فرعى  عن تعبئه وتغليف مجمدات وتصنيع لدى الغير  بجهة محافظة القليوبية بطا  - بملك/ عماد موسى احمد

26 - رابح مسعد خليل توفيق  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   12342 ورقم قيد   37423  محل فرعى  

عن تجاره أعلف وخاماتها  بجهة محافظة القليوبية محل - عقار97 - شارع الشهيد إمام الوكيل - ملك/ محمد السيد 

محفوظ إبراهيم

27 - امام اشرف امام سليم  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   12320 ورقم قيد   68004  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت نقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية القناطر الخيريه - ارض ابوجمعه - بجوار مسجد الرحمن  -بملك /احمد 

محمد عبد الكريم

28 - السيد عادل محمد حسن مراد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   12346 ورقم قيد   73416  محل 

فرعى  عن مزرعة تسمين وبيع دواجن  بجهة محافظة القليوبية ميت العطار - بنها - القليوبية - ملك/ محمود عادل 

محمد

29 - محمد قطب محمد ابو ضوه  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   12361 ورقم قيد   5457  محل فرعى  

عن تجارة وتعبئة مواد غذائية  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 17- فتحه الزيت- شارع العاشر من رمضان- ملك/ 

بهاء الدين ابراهيم شديد

30 - صقر محمد حسن سالم صقر  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   12457 ورقم قيد   74203  محل 

فرعى  عن تجارة مستلزمات الدشش )وذلك دون إستخدام النترنت والطباعه وبث القنوات الفضائية والقمار الصناعية 

وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه لممارسة النشاط وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة 

لذلك(  بجهة محافظة القليوبية ش سيدى ابوبكر - نوى  - بملك/ محمود احمد محمود

31 - شريف مسعد محمد خالد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   12472 ورقم قيد   79097  محل فرعى  

عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها  بجهة محافظة القليوبية عزبة احمد فوزى - بملك / 

عماد عبدالفتاح عبدالشافى
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32 - مغربى محمد عبدالعاطى بيومى  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   12555 ورقم قيد   10710  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع 

بالعنوان /دندنا -طوخ-القليوبيه

  ملك/ عادل محمود عبدالفتاح

33 - محمود عزت احمد محمد سليمان  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   12577 ورقم قيد   22803  محل 

فرعى  عن  بيع مشغولت ذهبيه )بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه 

لوزارة التموين والتجارة الداخليه (  بجهة محافظة القليوبية شارع بورسعيد- ملك/ احمد فتحى السيد

34 - حسام سلمه محمود سلمه  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   12621 ورقم قيد   66662  محل فرعى  

عن توريد وبيع خضار وفاكهه  بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده - طوخ - قليوبيه - بملك / محمود سلمه 

محمود

35 - احمد جمال عبده ابراهيم  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   12568 ورقم قيد   72217  محل فرعى  

عن معلف لتربيه وبيع المواشى  بجهة محافظة القليوبية جمعيه احمد عرابي خط 9 جنوب قطعه 5034 العبور 

القليوبيه ملك //محمد عادل مامون سيد

36 - خليفه عصام خليفه محمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   12597 ورقم قيد   78429  محل فرعى  

عن مزرعه لتربيه وتسمين وبيع الدواجن  بجهة محافظة القليوبية قريه كفر الحمام-ملك /حمدي بهيج السعيد

37 - رضا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   12607 ورقم قيد   80055  محل 

فرعى  عن  مزرعة تربية وبيع دواجن  بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم- ملك/ سلمه حافظ عبدالرحمن
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قيود الشركات

1 - وليد علي وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    11055 

ورقم قيد  80582    مركز عام  عن العمل في نشاط المقاولت والتوريدات العمومية وتجارة وتعبئة اجهزة 

اطفاء الحريق  بجهة محافظة القليوبية شارع رياض الصالحين - منشية عبدالناصر-

2 - حسن محمد ابراهيم علوان وشركاه شركة  رأس مالها 7,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

11136 ورقم قيد  80605    مركز عام  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية قرنفيل 

- ملك / احمد محمد ابراهيم علوان

3 - شركة ناصر يحى عبدالمقصود وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    11327 ورقم قيد  80678    مركز عام  عن توريد الدوات الكهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر 

والنترنت (  بجهة محافظة القليوبية 2ش مسجد السلم عزبة رستم باسوس - طريق القناطر الخيريه

4 - محمد هشام احمد العجمى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    11398 ورقم قيد  80704    مركز عام  عن القيام باعمال التجاره والتوزيع والتصنيع لدى الغير 

لمستحضرات التجميل الطبية والمستلزمات الطبيه والمكملت الغذائيه والكيماويات الدوائيه والمطهرات 

والمنظفات الصناعيه والمبيدات والعطور والمستحضرات التشخيصيه والسمده العضويه والغذيه الطبيه 

والبيطريه والخاصة واللت الطبيه والتعويضيه واجهزة ومستلزمات المعامل والتوريدات العمومية وتسويق 

المنتجات بكافة انواعها للدويه ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبيه والتصدير )وذلك في حدود 

القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(  بجهة محافظة القليوبية شقه 6 عماره 7 بلوك 1607 بشارع مجدى 

يعقوب - الحى الخامس

5 - اسلم زكريا جادا وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

11485 ورقم قيد  80726    مركز عام  عن انشاء وتطوير النظمه والبرمجيات وتوريد مستلزمات وخدمات 

الكمبيوتر ) فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الثانى - شارع 

ستوديو عدنان- طنان -

6 - شادى هاشم صادق هاشم وشريكيه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    11580 ورقم قيد  80743    مركز عام  عن تصدير الموالح والحاصلت الزراعيه )وذلك في حدود 

القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(  بجهة محافظة القليوبية الشقر -

7 - محمد حاتم محمد محمد علي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    11728 ورقم قيد  80787    مركز عام  عن توريدات وتجارة المواد الغذائية وخامات البلستيك 

والجهزه الكهربائية ومهمات الرباط  بجهة محافظة القليوبية 3شارع محمد صيام - منشية الحرس الوطني

8 - ربيع مصطفى ابراهيم درويش وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    11819 ورقم قيد  80820    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة - تجارة 

وبيع مواد البناء وحديد التسليح والصاج والخرده والدوات الصحية والمواد العازلة - تجارة وبيع الخرسانه 

الجاهزه واللت والمعدات الخاصة بالخرسانه الجاهزه - تجارة وبيع المعادن والرخام الطبيعي والرخام 

الصناعي ومسحوق الرخام الصناعي والطبيعي وبرادة الحديد وبرادة اللمونيوم وخام البوليستر وخام الكليرك 

الزجاجي والمنتجات البلستيكيه والزجاج واللوميتال- تجارة وبيع وتوريد اجهزة وادوات ومستلزمات المن 

الصناعي وقطع غيار السيارات ووسائل النقل الثقيل والدراجات النارية وتاجير السيارات  بجهة محافظة القليوبية 

مكتب اداري رقم )1( بالوحده ) 12( بالدور السادس بالعقار رقم )8( ش نور السلم من ش الخصوص 

العمومي - الخصوص

9 - شركة أحمد إسماعيل عبدالعزيز وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    12037 ورقم قيد  80894    مركز عام  عن إنشاء وتشغيل السواق التجاريه والستثمار 

العقاري )دون تنظيم المعارض(  بجهة محافظة القليوبية 13 شارع الشهيد صلح حجازي - الدور الثالث علوي 

- شقه 304
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10 - نجلء علي محمد علي وشركائها شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    12061 ورقم قيد  80902    مركز عام  عن مكتب رحلت ونقل ركاب )وذلك دون توريد العماله 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية 

الناصريه - مدينة قها

11 - أبانوب سليم فرج وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

12128 ورقم قيد  80919    مركز عام  عن التوريدات العموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(  بجهة محافظة القليوبية شارع رشدي عجبان من شارع أحمد عرابي - منطي

12 - شركة قدرى عبدالرحمن محمد وشريكته شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    12186 ورقم قيد  80938    مركز عام  عن مقاولت عامه  بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور 

الرضى - منشأة دياب  - ملك / محمد عبدالرحمن محمد

13 - محمد فتحى مفرح احمد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    12374 ورقم قيد  81000    مركز عام  عن تحصيل الفواتير والقساط والقروض لشركات 

التصالت وغيرها من الشركات ) دون اعمال البنوك (  بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم

14 - شركة احمد جمال السيد عبدالفتاح وشريكه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    12394 ورقم قيد  81010    مركز عام  عن نقل النفايات الطبية الخطره ) وذلك دون توريد 

العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه لمزاولة النشاط (  بجهة محافظة القليوبية العمار

15 - شركة احمد درويش مصطفى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    12436 ورقم قيد  81033    مركز عام  عن الستثمار العقارى واستصلح الراضى 

والمقاولت العامه  بجهة محافظة القليوبية 1 ش العاشر من رمضان مدخل مدينة قليوب بجوار السنترال

16 - محمد عبدالسلم درويش وشريكيه شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    12449 ورقم قيد  81041    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت والتوريدات العموميه واعمال 

الصيانة مع الحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص ) فيما عد الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  

بجهة محافظة القليوبية العسايله- ملك / محمد رفاعى حسن

17 - جمال سلمه محمد وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

12463 ورقم قيد  81048    مركز عام  عن تصنيع وتوريد مجارى ومخارج الهواء وجميع مستلزمات 

التكييف المركزى وتشغيل المعادن ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة 

القليوبية 1 ش احمد محمد جمعه - ابو الغيط

18 - ابراهيم حسين ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    12526 ورقم قيد  81062    مركز عام  عن توريد وتشغيل المعادن وجميع قطاعات الحديد 

والكريتال والكمر والصاج والستانلس ستيل والمواسير ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  

بجهة محافظة القليوبية 2 ش عبدالحميد الشواربى الطابق الثانى - الطريق البطىء
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فروع الشركات

1 - سعد صلح سعد على الدويك وشريكه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    10905 ورقم قيد   

50565   فرعى  عن  تصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن وتجارة وتوريد الحديد والصاج والتوريدات العموميه فيما 

عد النترنت  بجهة محافظة القليوبية 1عزبه ابو سنه

2 - كيمى تريد لتشكيل وتشغيل المعادن   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    10905 ورقم قيد   50565   

فرعى  عن  تصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن وتجارة وتوريد الحديد والصاج والتوريدات العموميه فيما عد 

النترنت  بجهة محافظة القليوبية 1عزبه ابو سنه

3 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    11544 ورقم قيد   

62859   فرعى  عن تصنيع وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة 

انواعها ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت 

الحراريه بكافة انواعها ومستلزماتها واجهزة التكييف والتبريد بكافة انواعها ومستلزماتها والطلمبات ومضخات 

المياه بكافة انواعها ومستلزماتها وفلتر تنقية الهواء والمياه بكافة انواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها . والتوريدات العمومية والمقاولت والستيراد والتصدير  بجهة محافظة القليوبية دور ارضي 

بجوار مسجد النور - قرية الغديري بملك/ عادل صلح محمد عبدالرحمن

4 - سمارت جروب - ) smart group (   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    11544 ورقم قيد   

62859   فرعى  عن تصنيع وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة 

انواعها ومستلزماته والغليات بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت 

الحراريه بكافة انواعها ومستلزماتها واجهزة التكييف والتبريد بكافة انواعها ومستلزماتها والطلمبات ومضخات 

المياه بكافة انواعها ومستلزماتها وفلتر تنقية الهواء والمياه بكافة انواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها . والتوريدات العمومية والمقاولت والستيراد والتصدير  بجهة محافظة القليوبية دور ارضي 

بجوار مسجد النور - قرية الغديري بملك/ عادل صلح محمد عبدالرحمن
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 محو - شطب

1 - امير عبدالحليم محمد منصور النواوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16977 قيد فى 22-08-2010 برقم 

ايداع  4492 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

2 - مصطفى احمد ابراهيم قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17861 قيد فى 03-11-2010 برقم ايداع  5659 

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

3 - حاتم عبدالمنعم عبدالبديع عبدالمنعم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   25186 قيد فى 30-05-2012 برقم 

ايداع  2737 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

4 - علي محمود علي عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   57246 قيد فى 22-11-2018 برقم ايداع  11825 

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

5 - احمد جابر حسن محمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   68332 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  

9806 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

6 - سعيده سعيد ابوالفتوح ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   70395 قيد فى 17-12-2020 برقم 

ايداع  13826 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

7 - كريم اسامه السبع عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   72340 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع  3682 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

8 - كرم السيد محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75002 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

10467 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

9 - ابراهيم فريد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   529 قيد فى 23-11-2014 برقم ايداع  6600 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا بسبب الوفاه

10 - إبراهيم فريد إبراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   529 قيد فى 10-05-2007 برقم ايداع  555 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا لسبب الوفاه

11 - سيد صلح شافعى جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   19068 قيد فى 22-02-2011 برقم ايداع  714 

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

12 - باسم ناصف انيس يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20973 قيد فى 04-07-2011 برقم ايداع  2977 

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

13 - سميره احمد غريب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21883 قيد فى 18-09-2011 برقم ايداع  4438 

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

14 - رشا عبداللطيف عبدالمقصود عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   34876 قيد فى 01-09-2014 برقم 

ايداع  4750 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

15 - مكتب هارون لتاجير السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   45556 قيد فى 30-08-2016 برقم ايداع  

7258 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

16 - شوقى ابراهيم امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46042 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع  8235 

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

17 - اسماء حلمى على جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   49541 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع  

4637 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للغاء الفرع

18 - محمود حلمي محمود عمري  تاجر فرد سبق قيده برقم   66049 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  

6177 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الرئيسى اخر نهائيا

19 - علياء رمضان ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   66454 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  165 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم إنهاء نشاط الفرع بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة للتابع

20 - خالد احمد عبدالمنعم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   67815 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع  

8867 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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21 - الهام احمد طه امين عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   80272 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع  

10058 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

22 - عيد زكريا عبد الغنى فوله  تاجر فرد سبق قيده برقم   7371 قيد فى 14-08-2008 برقم ايداع  4212 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

23 - عماد لطفى زكى عبدالرازق هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24573 قيد فى 28-02-2021 برقم 

ايداع  2410 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسي والفرع التابع

24 - عماد لطفى زكى عبدالرازق هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24573 قيد فى 15-04-2012 برقم 

ايداع  1893 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسي والفرع التابع

25 - حربى عبدالحليم محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   35276 قيد فى 08-10-2014 برقم ايداع  

5497 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

26 - عبدالعزيز عباس حسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36438 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع  

7550 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

27 - حنان حنفى على السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36992 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع  891 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

28 - ساميه حمدى محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   51997 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع  

10386 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

29 - راضى احمد سالم احمد النساج  تاجر فرد سبق قيده برقم   66066 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع  

5471 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

30 - محمد على عبدا القرم  تاجر فرد سبق قيده برقم   66836 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع  7028 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

31 - عماد جرجس عبدالسيد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   67399 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع  

8115 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

32 - هبه ابراهيم احمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   73211 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  5921 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

33 - محمد سلمه محمد جمعه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   78412 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  

4446 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

34 - نجفه سعد عبدالعزيز مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80189 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  

9807 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

35 - المغازى للتركيبات والعمال المكانيكية  تاجر فرد سبق قيده برقم   19196 قيد فى 06-03-2011 برقم 

ايداع  895 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

36 - جمال عبدالجواد قناوى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   41903 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع  

9635 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

37 - نرمين محمد رزق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   61332 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  8186 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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38 - عمار شعبان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   67873 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

8960 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

39 - عمرو سعيد مسلم بيومى عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   31688 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع  

6053 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

40 - صابر احمد ابراهيم حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   33223 قيد فى 27-03-2014 برقم ايداع  1803 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

41 - هند دسوقي السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37317 قيد فى 26-02-2015 برقم ايداع  1441 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

42 - سمير بيومي على ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   60550 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع  

6417 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

43 - محمد ابراهيم سمرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   72464 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع  

3994 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

44 - محمد احمد على جنديه  تاجر فرد سبق قيده برقم   75623 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  12046 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

45 - ربيع فتحى عبدالعزيز السيد حظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   76126 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

13326 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

46 - ام محمد عبدالعزيز ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76818 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

15082 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل 
تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

47 - ناصر محمد حامد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3540 قيد فى 24-12-2007 برقم ايداع  3810 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

48 - عاصم الفت فكرى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   4034 قيد فى 28-01-2008 برقم ايداع  427 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

49 - يونس محمود بيومى محمود العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5601 قيد فى 05-05-2008 برقم ايداع  

2184 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

50 - نرمين حسين عبدالمنعم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   29853 قيد فى 14-05-2013 برقم ايداع  

2952 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

51 - عاطف محمد عبدالمنعم على النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   32325 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع  

225 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

52 - ياسر محمد عبدالفتاح عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   42303 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع  

7763 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 7763 بتاريخ 

2017/9/12 وتم قيده برقم 42303 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

53 - ياسر محمد عبدالفتاح عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   42303 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع  

7764 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 7764 بتاريخ 

2017/9/12 وتم قيده برقم 42303 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

54 - هدى السيد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   44856 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع  5876 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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55 - حسين فتحي عبدالفتاح العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   48220 قيد فى 18-05-2017 برقم ايداع  

4447 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

56 - حسين فتحى عبدالفتاح العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   48220 قيد فى 27-02-2017 برقم ايداع  

1852 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

57 - محمد عبدالحليم عبدالمنعم عبدالحليم خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63668 قيد فى 2020-01-09 

برقم ايداع  305 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

58 - ياسمين محمد عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76508 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

14345 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

59 - محمود محمد علي علي عايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77831 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  

2708 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

60 - محمد عماد محمد احمد الخطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   79363 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  

7233 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

61 - محمد مسعود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20782 قيد فى 23-06-2011 برقم ايداع  2962 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

62 - مصطفى رشدان مصطفى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26826 قيد فى 07-10-2012 برقم ايداع  

5098 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

63 - محمد فهمى السيد محمد هدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39601 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع  

5482 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

64 - محمد سعيد سيد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   59899 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  

4824 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

65 - سعيد ضيف ا محمد الطيب ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   60419 قيد فى 01-07-2019 برقم 

ايداع  6061 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

66 - ايمان محمد محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   66685 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع  6687 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

67 - دينا احمد السيد محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   67335 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  8001 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

68 - رباب عبدالرحمن المندوه امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76785 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

14985 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

69 - احمد صبحي عبدالفضيل جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   80081 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

9477 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

70 - حسام احمد عبدالحميد شراره  تاجر فرد سبق قيده برقم   9646 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع  781 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

71 - ايمان احمد عبدالحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13820 قيد فى 05-01-2010 برقم ايداع  63 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بموجب شهاده الغرفه التجاريه لترك التجاره 

نهائيا
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72 - اميرة محمد سليمان عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   26064 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع  

4019 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

73 - احمد عبدالرسول احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26208 قيد فى 03-09-2012 برقم ايداع  

4222 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

74 - فاتن صلح على مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   39273 قيد فى 15-06-2015 برقم ايداع  4891 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

75 - اميره عطيه محمد على سليمان غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   50767 قيد فى 30-08-2017 برقم 

ايداع  7541 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

76 - محمد سلمه عبدالرازق عكه  تاجر فرد سبق قيده برقم   52308 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع  

11143 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للوفاه

77 - سامى عبدا عبد العزيز عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   58987 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع  

6771 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 6771 بتاريخ 

2022/05/15 ومقيد برقم 58987 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

78 - محمد حسام احمد محمد على الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59805 قيد فى 05-05-2019 برقم 

ايداع  4599 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الفرع

79 - اسماء عبدالرحمن محمد السيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   76012 قيد فى 17-11-2021 برقم 

ايداع  13024 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

80 - ايهاب خالد طه شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   76535 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  14429 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

81 - يسري محمد صبيح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   80266 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  10046 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

82 - رشاد السيد حسين بديوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29033 قيد فى 12-03-2013 برقم ايداع  1629 

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

83 - منال عبدالعزيز ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33774 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع  

2835 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

84 - نبيهه عليوه عزب طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   37080 قيد فى 15-02-2015 برقم ايداع  1026 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

85 - ليلى احمد احمد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39236 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع  4831 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

86 - منال عبدالجواد مصلحى عبدالمعطى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   46620 قيد فى 2016-11-17 

برقم ايداع  9491 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

87 - عماد فتحى عبدالعال صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   52573 قيد فى 31-12-2017 برقم ايداع  

11791 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

88 - محمد زكريا محمد منصور ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68898 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  

325 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للفرع والتوقف عن النشاط
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89 - نورهان جهاد احمد ابراهيم الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76143 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

13362 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

90 - بيومى رمضان بيومى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   15986 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع  7213 

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

91 - بيومى رمضان بيومى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   15986 قيد فى 09-06-2010 برقم ايداع  3190 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للرئيسي والرئيسي الخر

92 - عبدالحليم محمد عبدالحليم شهدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   23209 قيد فى 02-01-2012 برقم ايداع  

32 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

93 - صابحة اسماعيل عبدالخالق سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25318 قيد فى 12-06-2012 برقم ايداع  

2941 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

94 - الهام احمد عبدالغنى شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   27941 قيد فى 30-12-2012 برقم ايداع  6747 

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

95 - السيد حسن السيد عباس الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   37446 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع  

1669 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

96 - رامى سمير عبدالمنعم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73031 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع  

5449 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للرئيسى والفرع

97 - رامى سمير عبدالمنعم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73031 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

14117 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 14117 تابع سجل 

تجارى 73031 غرفه بنها

98 - رزقه حمدى محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   73224 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  5950 

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

99 - نزيه زكريه بنيامين مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   166 قيد فى 28-08-2018 برقم ايداع  8364 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 8364 بتاريخ 2018/8/28 وتم قيده 

برقم 166 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

100 - نزيه زكريا بنيامين مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   166 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  12118 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاءئ الرئيسى الخر المودع برقم 12118 بتاريخ 

2018/11/28   وتم قيده برقم 166 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

101 - نزيه زكريا بنيامين مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   166 قيد فى 17-04-2007 برقم ايداع  172 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للرئيسى والرئيسى الخر والفرع

102 - هاله محمد امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2477 قيد فى 03-10-2007 برقم ايداع  2652 وفى 

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

103 - رزقه عبدالكريم جابر فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9823 قيد فى 25-02-2009 برقم ايداع  988 

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

104 - عباس امام محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   18845 قيد فى 23-01-2011 برقم ايداع  418 

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

105 - ايهاب بيومى مهدى بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20061 قيد فى 11-05-2011 برقم ايداع  

2023 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

106 - محمد يسرى محمود غنيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20684 قيد فى 04-07-2011 برقم ايداع  

2830 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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107 - هناء محمد ابو الفتوح عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   23625 قيد فى 06-02-2012 برقم ايداع  

589 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

108 - قاسم فوزى قاسم جاد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27067 قيد فى 22-10-2012 برقم ايداع  

5427 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للتوقف عن النشاط نهائيا

109 - عمرو محمد عزازى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32091 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع  1420 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسي والفرع التابع الول والثاني

110 - عمرو محمد عزازى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32091 قيد فى 10-03-2014 برقم ايداع  1390 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسي والفرع التابع الول والثاني

111 - عمرو محمد عزازى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32091 قيد فى 23-12-2013 برقم ايداع  6750 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسي والفرع التابع الول والثاني

112 - ابراهيم حسن محمد ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   39653 قيد فى 22-07-2015 برقم ايداع  

5566 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

113 - احمد محمود طه بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47793 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع  972 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

114 - رزقه سعد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53744 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع  2713 

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

115 - احمد عبدالمحسن محمد كمال شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   55019 قيد فى 2018-05-31 

برقم ايداع  5806 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

116 - مروه مكرم وهبه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   59519 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع  3986 

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

117 - رضا عبدالصادق احمد الشافعى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   62334 قيد فى 28-10-2019 برقم 

ايداع  10468 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

118 - مكتب الصمد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   62830 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع  

11598 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

119 - بسام شوقي حبشي جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   67284 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع  

7907 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

120 - أحمد السيد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   71895 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  2544 

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

121 - اسامه فؤاد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5116 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع  1640 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

122 - خالد محمود محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   7253 قيد فى 10-08-2008 برقم ايداع  

4078 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

123 - مصطفى عبدالمقصود ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22834 قيد فى 04-12-2011 برقم 

ايداع  5747 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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124 - هبه عبدالعليم ابراهيم هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41340 قيد فى 23-11-2015 برقم ايداع  

8629 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

125 - احمد الشحات سيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   65296 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع  

3870 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

126 - محمد فتحى عبدالفتاح جاد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68078 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع  

9341 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

127 - هند عبدالمنعم على محمد قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72933 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع  

5213 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

128 - حامد جاد رمضان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   77037 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  445 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

129 - مؤمن محمد عبدالمؤمن محمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   78262 قيد فى 13-03-2022 برقم 

ايداع  3917 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

130 - الهام شحاته السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7973 قيد فى 05-10-2008 برقم ايداع  4917 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

131 - محمد محمد حسن فروح  تاجر فرد سبق قيده برقم   23484 قيد فى 24-01-2012 برقم ايداع  409 

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

132 - امينة عبدالموجود عبدا حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27653 قيد فى 10-12-2012 برقم 

ايداع  6320 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

133 - محمد سعيد محمد احمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   31542 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع  

7539 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 7539 بتاريخ 

2021/07/07 ومقيد برقم 31542 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

134 - احمد البسيونى عبدالحكيم صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   35529 قيد فى 28-10-2014 برقم ايداع  

5932 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

135 - اسلم صلح سيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   40147 قيد فى 19-02-2018 برقم ايداع  1926 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر

136 - اسلم صلح سيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   40147 قيد فى 27-08-2015 برقم ايداع  6482 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

137 - احمد فكرى عبدالمؤمن عبده عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47345 قيد فى 04-01-2017 برقم 

ايداع  130 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

138 - محمد عبدالمنعم محمود السيد مليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61763 قيد فى 24-09-2019 برقم 

ايداع  9168 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

139 - هناء عيد عبد الحميد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   65816 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع  

4990 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

140 - عيد محمد سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38966 قيد فى 26-05-2015 برقم ايداع  4341 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

141 - ايمان احمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   53479 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع  2110 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

142 - كريمه على عبدالمنعم محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   54531 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  

4660 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

143 - عبدالقادر اسماعيل حسن دحروج  تاجر فرد سبق قيده برقم   57965 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع  

270 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا بسبب الوفاه
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144 - عماد محمد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66519 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  6396 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

145 - عفاف عبدالغفار محمد أبوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   70901 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  

405 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

146 - محمد عادل محمد احمد عاصم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18580 قيد فى 03-01-2011 برقم ايداع  

57 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

147 - ازهار عبدالهادى محمد عبدالهادى الزغبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24014 قيد فى 2012-03-04 

برقم ايداع  1103 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

148 - نبيه امين سالم محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38931 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع  

4283 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

149 - تامر ابراهيم على الصراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42414 قيد فى 03-02-2016 برقم ايداع  

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

150 - ابراهيم حسين ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53665 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  

2526 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

151 - الفت عبدالنعيم حسين محمد الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58363 قيد فى 05-02-2019 برقم 

ايداع  1187 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

152 - ايمان سمير عبدالفتاح عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60878 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع  

7170 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

153 - جيهان سرور عبدالرحمن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   66939 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع  

7230 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

154 - احمد رجب زكريا عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67477 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

8259 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

155 - زينب عبدالسلم عبدا عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   71754 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  

2200 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

156 - عماد محمود سيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76986 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  315 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

157 - انور كمال زكى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13276 قيد فى 23-11-2009 برقم ايداع  5406 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

158 - طارق ابراهيم الدسوقى محمد شاميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   14548 قيد فى 02-03-2010 برقم 

ايداع  1034 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

159 - احمد سعد فارس المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15908 قيد فى 03-06-2010 برقم ايداع  3078 

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

160 - عماد عباس عبدالقادر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   18481 قيد فى 27-12-2010 برقم ايداع  

6456 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

161 - عواطف السيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   19557 قيد فى 05-04-2011 برقم ايداع  1384 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط
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162 - على عبدالباسط محمد محمد البطش  تاجر فرد سبق قيده برقم   25533 قيد فى 02-07-2012 برقم 

ايداع  3245 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

163 - حسام محمد عبدالمنعم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28296 قيد فى 27-01-2013 برقم ايداع  

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

164 - مجدى محمد الغريب سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33491 قيد فى 17-04-2014 برقم ايداع  2313 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

165 - عصام عشرى عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41343 قيد فى 24-11-2015 برقم ايداع  

8638 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك السجل

166 - حماده محمد غريب عبدا حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   43939 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع  

3969 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

167 - ايمان عبدا متولى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   49199 قيد فى 27-04-2017 برقم ايداع  

3879 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للرئيسي والفرع

168 - معرض محمد مناع للموتوسيكلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   54128 قيد فى 28-03-2018 برقم 

ايداع  3572 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

169 - محمد مصطفى لبيب سليمان دبور  تاجر فرد سبق قيده برقم   55236 قيد فى 24-06-2018 برقم ايداع  

6340 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

170 - احمد صبحى محمود محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   55808 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

9290 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

171 - دعاء سامى عبدالمقصود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58877 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  

2456 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

172 - جمال عيسى عبده عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59489 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع  3896 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

173 - عبدالمجيد جمال عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63336 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع  

12755 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

174 - نجلء فتحى حسنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65122 قيد فى 26-04-2020 برقم ايداع  3550 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

175 - سناء محمود طنطاوي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65613 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع  

4580 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

176 - سميره السيد سليمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67142 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  7596 

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

177 - عفاف متولي محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   79116 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع  

6476 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

178 - عبدالجابر احمد عبدالجابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80602 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع  

11123 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

179 - حسن عبيد حسن على عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   19332 قيد فى 16-03-2011 برقم ايداع  

1092 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للوفاه

180 - ايناس موسى عبدالقوى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   21543 قيد فى 11-08-2011 برقم 

ايداع  3966 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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181 - بثينه صالح علم صالح عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   33707 قيد فى 11-05-2014 برقم ايداع  

2710 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

182 - شرين عاطف زكى جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   34206 قيد فى 23-06-2014 برقم ايداع  3566 

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

183 - خالد محمد توفيق عبدالعظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   34318 قيد فى 02-07-2014 برقم ايداع  

3770 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

184 - سمر خالد مسلم على مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   37990 قيد فى 01-04-2015 برقم ايداع  

2578 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

185 - طارق عبدالمجيد محمود عبدالمجيد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47263 قيد فى 

28-12-2016 برقم ايداع  10806 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط 

نهائيا

186 - فاطمة خيرى عبدالفتاح محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   53086 قيد فى 31-01-2018 برقم 

ايداع  1211 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

187 - كريمه فتحى عمران محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   58039 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع  

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

188 - محمد ايهاب امين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   63743 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  459 

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

189 - حامد محمد حسين السيد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65454 قيد فى 01-06-2020 برقم ايداع  

4185 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

190 - ياسر نجيب حسن يوسف النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   71676 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  

591 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل إنهاء نشاط الفرع التابع

191 - محمد ابراهيم حمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   71998 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع  

2786 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

192 - عفيفه دعبيس جاد جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   73739 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع  

7298 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

193 - ابراهيم رزق عبدالمقصود رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   74771 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

9891 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

194 - على سعيد على بيومى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75670 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

12160 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

195 - على ابراهيم محمد محمد ابوقوطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   77340 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  

1330 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

196 - مصطفى محمود عبدالبديع محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   80405 قيد فى 26-07-2022 برقم 

ايداع  10518 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

197 - احمد سيد عطيه خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   7061 قيد فى 29-07-2008 برقم ايداع  3857 وفى 

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

198 - فتحيه على جوده خضره  تاجر فرد سبق قيده برقم   12565 قيد فى 05-10-2009 برقم ايداع  4392 

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

199 - تامر ناصر السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17980 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع  5812 

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

200 - ابانوب سيد ابراهيم جلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   37836 قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع  

2322 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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201 - عمر توفيق محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   42667 قيد فى 17-02-2016 برقم ايداع  1376 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

202 - محمد هلل محمود صدقي على  تاجر فرد سبق قيده برقم   48854 قيد فى 04-04-2017 برقم ايداع  

3164 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

203 - حمدى السيد على عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   68582 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

10249 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

204 - مصطفي عبدالصمد رجب سالم شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   80460 قيد فى 31-07-2022 برقم 

ايداع  10696 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

205 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27987 قيد فى 15-12-2020 برقم 

ايداع  13660 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل إلغاء الرئيسي الخر التابع وشطبه

206 - احمد عبدالنبى محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38879 قيد فى 21-05-2015 برقم ايداع  

4204 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

207 - حسين عواد عبدالحكم دمرداش  تاجر فرد سبق قيده برقم   50269 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع  

6248 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

208 - المهدى لتوريد العطاره وخامات الحلويات  تاجر فرد سبق قيده برقم   56101 قيد فى 2019-12-03 

برقم ايداع  12042 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 12042 

بتاريخ 2019/12/3 مقيد برقم سجل 56101

209 - حنان عبدالنبي محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   64048 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  

1142 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

210 - مدحت فتحى غنيم بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66808 قيد فى 11-08-2020 برقم ايداع  6964 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

211 - السيد عبدالموجود حسين حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   75737 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

12344 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

212 - سليم عبدالمنعم السيد ابوليله  تاجر فرد سبق قيده برقم   7999 قيد فى 07-10-2008 برقم ايداع  

4948 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

213 - مصطفى سيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21233 قيد فى 19-07-2011 برقم ايداع  

3554 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

214 - صباح ابراهيم احمد السلكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   51373 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع  

8932 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للوفاه

215 - على امين اسماعيل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56322 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع  

9181 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

216 - جمال احمد عبدالمقصود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61565 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع  

8747 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

217 - اسكندر عادل اسكندر عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62186 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

10136 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

218 - ناريمان مصطفى احمد جوده نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   70294 قيد فى 18-01-2022 برقم 

ايداع  911 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

219 - احمد مختار محمد محمد عيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   76691 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

14769 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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220 - سعيد محمد محمد سعيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12441 قيد فى 27-09-2009 برقم ايداع  

4243 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

221 - احمد السيد حامد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15715 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع  2017 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

222 - تعديل السم التجارى الى /   محمد عبدالوهاب محمد على المهيلمى    تاجر فرد سبق قيده برقم   35407 

قيد فى 21-10-2014 برقم ايداع  5732 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك 

النشاط نهائيا

223 - كمال محمد على عفيفى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41486 قيد فى 02-12-2015 برقم ايداع  

8883 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

224 - السيد البدوى امين محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44231 قيد فى 23-05-2016 برقم ايداع  

4555 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

225 - وائل منير خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   49217 قيد فى 30-04-2017 برقم ايداع  3919 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع نهائيا

226 - محمد سليمان سليمان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   51168 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع  

8468 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

227 - محمد سليمان سليمان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   51168 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  

1192 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع بموجب شهادة تعديل الغرفة التجارية 

بالقليوبية

228 - اسماء عبدالحليم ابراهيم محمد حنفى ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   61489 قيد فى 

10-09-2019 برقم ايداع  8529 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط 

نهائيا

229 - محمد احمد محمد البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65225 قيد فى 05-05-2020 برقم ايداع  3736 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

230 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   70116 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  

6985 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الرئيسى اخر نهائيا

231 - علء عزت محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   71459 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع  1569 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

232 - محمد محمود عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78815 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

5620 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

233 - نجلء فتحى محمد هاشم عيد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   79139 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع  6562 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

234 - عادل شعبان احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   10145 قيد فى 23-03-2009 برقم ايداع  1392 

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

235 - فايزة عبداللة عثمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   23525 قيد فى 29-01-2012 برقم ايداع  

460 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

236 - نجوى على حسانين حسانين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   24354 قيد فى 28-03-2012 برقم ايداع  

1580 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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237 - احمد عزت محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58304 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع  

1069 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

238 - سهام حلمى على محمود الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61123 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع  

7758 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

239 - محمد خالد ابراهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   71668 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

2032 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

240 - سميحه احمد السيد شادوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   72477 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  

4039 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

241 - سامى ابراهيم احمد ابوشليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   78371 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  

4322 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

242 - عبدالمجيد يونس اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80402 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  

10512 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

243 - نحمده شوكت فرج بدوى الطحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13846 قيد فى 05-04-2017 برقم 

ايداع  3241 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

244 - رفاعى حسن زين العابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   39954 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع  

6148 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للوفاه

245 - عفاف بحيرى محمود احمد ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   50364 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع  

6468 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

246 - محمد صالح احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   50954 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع  7983 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

247 - هيثم مرعي منصور موسي منصور عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   57884 قيد فى 2021-12-23 

برقم ايداع  14830 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

248 - السيد شحات فهمى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   66028 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع  5406 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

249 - هاني حسن محمد حسين نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم   70726 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  

2280 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للفرع لنهاء نشاطه

250 - دسوقي سيد حسين عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   74361 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  

8847 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

251 - محمد عصام محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76849 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

15146 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - عمر ابراهيم السيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   35376 قيد فى 19-10-2014 برقم ايداع   5672 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

2 - تعديل السم التجارى الى اشرف اسماعيل محمدى شامه تاجر فرد سبق قيده برقم   47863 قيد فى 

06-02-2017 برقم ايداع   1119 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

3 - هند حسين قرنى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   61551 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع   8710 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - عبدالنبى غريب عبدالنبى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   65766 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع   

4892 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمد راضى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69994 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع   12997 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

6 - شوقى رأفت سعد ابوزيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم   77396 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   

1464 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - فاطمه مبروك محمد محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم   79467 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   

7579 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

8 - هناء السيد مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم   60947 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع   7332 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

9 - محمود حلمي محمود عمري تاجر فرد سبق قيده برقم   66049 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع   6177 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

10 - محمود حلمى محمود عمرى تاجر فرد سبق قيده برقم   66049 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع   

5442 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - محمد راضى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69994 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع   

12997 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

12 - محمد حسن عبدا حسن السعدواي تاجر فرد سبق قيده برقم   78080 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع   

3410 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

13 - محمد صالح مصلح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   24967 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع   2440 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - مايكل ملك صبرى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   34981 قيد فى 08-09-2014 برقم ايداع   

4936 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - مدحت سمير خضر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   38094 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع   

2757 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

16 - محمد احمد عفيفى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   73499 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   6679 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - ريهام عبد الحكيم محمد احمد دغيدي تاجر فرد سبق قيده برقم   75715 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع   

10117 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

18 - هدى عبد الحكيم محمد احمد دغيدي تاجر فرد سبق قيده برقم   76908 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع   

10109 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

19 - احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   80358 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع   

10393 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - وسام مصطفى محمد فرحات مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   59260 قيد فى 31-03-2019 برقم 

ايداع   3373 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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21 - عبدالرحمن صبحى شعبان على مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   61624 قيد فى 17-09-2019 برقم 

ايداع   8863 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - محمود عزت عبدالمنعم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   64915 قيد فى 10-03-2020 برقم ايداع   

3047 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - يوسف علي محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   76724 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   14833 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - عبدا رضا فرحات جلل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   79917 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع   

9012 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - سيد عبد النبي السيد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   80143 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   9674 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - السيد سليمان السيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   80531 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   10900 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

27 - ابراهيم على رفاعى على تاجر فرد سبق قيده برقم   10887 قيد فى 21-05-2009 برقم ايداع   2319 

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

28 - عارف غلب على ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   19286 قيد فى 13-03-2011 برقم ايداع   1035 

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

29 - عبدالمطلب عبدالمعطى محمد عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم   47980 قيد فى 13-02-2017 برقم 

ايداع   1353 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - سمر عبد العزيز عبد الرشيد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم   57341 قيد فى 28-11-2018 برقم 

ايداع   12109 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - عبدالمنعم سمير عبدالمنعم السيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   64898 قيد فى 2020-03-09 

برقم ايداع   2996 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - محمد جلل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   75929 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع   12799 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

33 - هيثم عبدالعزيز عيسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   76029 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع   

13073 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

34 - مروه احمد زغلول الطنانى تاجر فرد سبق قيده برقم   77124 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع   674 

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

35 - هبه عبدالعاطى جوده عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   77239 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع   

1024 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

36 - محمد ابراهيم محمد محمود ابوسعديه تاجر فرد سبق قيده برقم   78994 قيد فى 20-04-2022 برقم 

ايداع   6090 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - فرج ا شمس الدين محمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   80212 قيد فى 07-07-2022 برقم 

ايداع   9882 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - ياسر صبرى محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   14955 قيد فى 29-03-2010 برقم ايداع   1492 فى 

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

39 - امانى سلمه محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   28136 قيد فى 14-01-2013 برقم ايداع   271 فى 

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

40 - هيام سمير حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   59923 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع   4887 فى 

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

41 - محمد الهادى محمد احمد عفيفى اللبودى تاجر فرد سبق قيده برقم   74141 قيد فى 04-08-2021 برقم 

ايداع   8337 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

42 - محمد محمد سلمه على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   11225 قيد فى 16-06-2009 برقم ايداع   

2747 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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43 - رزق محمود بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26980 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع   5305 

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

44 - رمضان ابوسريع محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   43811 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع   

3681 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

45 - احمد مسعد محمد عبدالخالق نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   50681 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع   

7315 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

46 - احمد السيد ابراهيم محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   65076 قيد فى 14-04-2020 برقم ايداع   

3435 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - احمد محمد عبدالعاطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   67837 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع   

8903 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - اميره اشرف ابراهيم الدسوقى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   70550 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع   

14163 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - تعديل السم التجارى الى/ شريف احمد محمود هندى تاجر فرد سبق قيده برقم   74007 قيد فى 

26-07-2021 برقم ايداع   7970 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

50 - فرج مغربى فرج محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   80151 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   

9692 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - منصور ميجر شداده سور تاجر فرد سبق قيده برقم   12139 قيد فى 25-08-2009 برقم ايداع   

3865 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

52 - زكريا احمد متولى مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم   13972 قيد فى 17-01-2010 برقم ايداع   259 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

53 - تهاني محمد كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   80614 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   11161 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - طاهر سيد عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   5555 قيد فى 05-05-2008 برقم ايداع   2134 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

55 - عمر محمد فائق امين يوسف وافى تاجر فرد سبق قيده برقم   12263 قيد فى 02-09-2009 برقم ايداع   

4019 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - السيد سعيد سيد محمد الخصوصى تاجر فرد سبق قيده برقم   17498 قيد فى 11-10-2010 برقم ايداع   

17498 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - احمد محمد قطب عجبه تاجر فرد سبق قيده برقم   41111 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع   8172 فى 

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

58 - محمد احمد عبدالسميع احمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   60156 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع   

5436 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - حسام عصام عبدالعزيز السيد سهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   63992 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع   

1016 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - احمد السيد عبدربه محمد هزاع تاجر فرد سبق قيده برقم   72626 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع   

4434 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

61 - فايزه عبدالسميع عربي يسن ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم   79647 قيد فى 07-06-2022 برقم 

ايداع   8212 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - احمد السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   23571 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع   523 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

63 - مدحت فهمى عبدالكريم سيد برجيس تاجر فرد سبق قيده برقم   46466 قيد فى 06-11-2016 برقم ايداع   

9128 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

64 - مصطفى محمود محمد السيد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم   69543 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع   

12149 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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65 - ليلى عوض سليم ابراهيم عزازى تاجر فرد سبق قيده برقم   71109 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع   

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

66 - ايمن طلعت محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   73609 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع   6928 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

67 - محمد صبحي عاشور محمد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم   79546 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع   

7848 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

68 - محمد سيد إبراهيم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   1185 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع   1256 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

69 - احمد زكريا لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   36689 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع   383 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - مينا طلعت شفيق عريان تاجر فرد سبق قيده برقم   55246 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع   6372 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - جلل توفيق محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   68452 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع   10010 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

72 - خلود يحيى محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   68694 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع   10473 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000,000.000

73 - عصام امين عبدالعال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   69459 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع   

11991 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

74 - عبدا محمود امام عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   79789 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع   8644 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

75 - سامح ايوب عبدالجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   80327 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع   

10276 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

76 - محمد عمر محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   80401 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

10507 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - عصام عنتر محمد بطران تاجر فرد سبق قيده برقم   15606 قيد فى 13-05-2010 برقم ايداع   2661 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

78 - محمد محمد عبدالفتاح اسماعيل ابو نار تاجر فرد سبق قيده برقم   25994 قيد فى 12-08-2012 برقم 

ايداع   3914 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

79 - تعديل السم التجارى الى  احمد على عبدالرسول حسن سعودى تاجر فرد سبق قيده برقم   29975 قيد فى 

23-05-2013 برقم ايداع   3156 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

80 - محمد حسنى عبدالرازق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   54045 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع   

3388 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

81 - مصطفى عبدالمقصود ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62239 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع   

10250 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

82 - ادهم جمال جاب ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   80425 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   10581 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

83 - سمير ابراهيم مصطفى سيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   80516 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   

10854 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

84 - تامر صلح السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15761 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع   2864 فى 

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

85 - خالد سامح محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   29311 قيد فى 02-04-2013 برقم ايداع   2072 فى 

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

86 - احمد السيد احمد لطفى مصطفى كساب تاجر فرد سبق قيده برقم   41735 قيد فى 20-12-2015 برقم 

ايداع   9322 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000
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87 - رجب حسن حسين غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   75172 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع   10895 

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

88 - ناديه لطفى ابراهيم ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   37285 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع   

1379 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - هنداوى محمد هنداوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   37452 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع   

1677 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

90 - عبدالباسط عبدالفتاح احمد محمد السقا تاجر فرد سبق قيده برقم   44491 قيد فى 12-06-2016 برقم 

ايداع   5094 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

91 - محمد محمد نعمان ابوذهب تاجر فرد سبق قيده برقم   50700 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع   7367 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

92 - ايمن احمد عبدالفتاح دسوقى القشوطى تاجر فرد سبق قيده برقم   66860 قيد فى 13-08-2020 برقم 

ايداع   7074 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

93 - هانى محمد سيد للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم   24869 قيد فى 08-05-2012 برقم 

ايداع   2310 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

94 - سحر عيد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   46206 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع   8582 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

95 - عبده محمد عبده علي عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   74640 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   

9566 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

96 - سيد قاسم على هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم   7987 قيد فى 07-10-2008 برقم ايداع   4933 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - سمير عبدالمنطلب احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   52566 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع   

11769 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

98 - مصطفى شوقى جمعه عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   62855 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   

11653 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

99 - احمد سمير سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   74030 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع   8035 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

100 - محمود مصطفى احمد سيد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   77651 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع   

2198 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

101 - عاطف سعيد محمد السيد الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم   25948 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع   

3848 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

102 - جاك سامى واقيم ميخائيل عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   26487 قيد فى 17-09-2012 برقم ايداع   

4614 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

103 - عبدالعزيز محمود محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   31235 قيد فى 09-10-2013 برقم ايداع   

5292 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

104 - السيد مختار احمد حسين مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم   50413 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع   

6602 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

105 - محمود حمدى احمد عفيفى مطر تاجر فرد سبق قيده برقم   61044 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع   

7569 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

106 - حسن رمضان امين محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   68440 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع   

9986 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

107 - انور السيد غنيم صوابى تاجر فرد سبق قيده برقم   70057 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   13134 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

108 - رامى سباعى عزيز جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   71639 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع   1980 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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109 - محمود السيد عبدالعزيز محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   78383 قيد فى 20-03-2022 برقم 

ايداع   4361 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

110 - احمد على احمد على الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم   40013 قيد فى 19-08-2015 برقم ايداع   

6242 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

111 - امجد محمد عبدالسلم محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   51830 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع   

10009 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

112 - مكتب سليمان للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   57121 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع   11529 

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

113 - محمد محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   68170 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع   

9507 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

114 - محمد عبدا عبدالحميد محمد الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم   70457 قيد فى 21-12-2020 برقم 

ايداع   13944 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

115 - نيفين صبحى السيد محمد الطحاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   76636 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع   

14636 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

116 - محمد رمضان فتحي علي علي الحادق تاجر فرد سبق قيده برقم   79666 قيد فى 08-06-2022 برقم 

ايداع   8256 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

117 - محمد سعيد حسين محمود ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   22815 قيد فى 05-12-2011 برقم ايداع   

5728 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

118 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم   27987 قيد فى 15-12-2020 برقم 

ايداع   13660 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

119 - ايمان حسين فرغلى على فتيح تاجر فرد سبق قيده برقم   62118 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع   

9991 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

120 - محمد كمال احمد محمد نصار دبور تاجر فرد سبق قيده برقم   66677 قيد فى 05-08-2020 برقم 

ايداع   6662 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

121 - جمال اسماعيل امام نوار تاجر فرد سبق قيده برقم   70842 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع   292 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

122 - رانيا يحى محمد أبوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   80005 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   9256 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

123 - سعيد احمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   6954 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع   3739 فى 

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

124 - مرفت ابراهيم عبدالظاهر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   27914 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع   

6701 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

125 - امير فكرى سيد ابو المجد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   30873 قيد فى 10-09-2013 برقم ايداع   

4686 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

126 - احمد فؤاد عزالدين ابراهيم حريز تاجر فرد سبق قيده برقم   37243 قيد فى 22-02-2015 برقم ايداع   

1304 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

127 - محمد ظريف عارف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   43486 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع   

3014 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

128 - صابرين اسماعيل راوى شمروخ تاجر فرد سبق قيده برقم   43528 قيد فى 06-04-2016 برقم ايداع   

3094 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

129 - عادل محمد حسين زايد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   61365 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع   

8257 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

130 - احلم جمال سيد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   73548 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع   6797 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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131 - محمد قطب محمد ابو ضوه تاجر فرد سبق قيده برقم   5457 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع   2027 

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

132 - هدى محمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   43016 قيد فى 09-03-2016 برقم ايداع   2084 فى 

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

133 - محمد عبدالستار عبدربه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   67383 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع   

8083 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

134 - إبراهيم إبراهيم إبراهيم موسى علي تاجر فرد سبق قيده برقم   80289 قيد فى 19-07-2022 برقم 

ايداع   10093 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

135 - عادل عوض ا حنين حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   3029 قيد فى 17-11-2007 برقم ايداع   3247 

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

136 - نور الدين عبدالغفار عبدالهادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20045 قيد فى 10-05-2011 برقم 

ايداع   1998 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

137 - مسعد طلعت محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   38099 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع   2763 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

138 - احمد محمد مرزوق خليل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   45910 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع   

7967 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

139 - شيماء السيد عبدالنبى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   59684 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع   

4341 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

140 - احمد فرج ابراهيم سيد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم   63394 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع   

12901 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

141 - ساميه بباوى رزق ا ابوالسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   74304 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع   

8683 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

142 - على محمد احمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم   79174 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   6647 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

143 - مغربى محمد عبدالعاطى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   10710 قيد فى 07-05-2009 برقم ايداع   

10710 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

144 - زينب مجدى عبدالوهاب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   45491 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع   

7133 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

145 - شيماء جابر عزب معوض مليجى تاجر فرد سبق قيده برقم   48309 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع   

2032 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

146 - السيد صبحى السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   61821 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع   

9315 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

147 - حسام سلمه محمود سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   66662 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع   

6636 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

148 - خليفه عصام خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   78429 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   4499 

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

149 - رضا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   80055 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع   

9387 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - حسام الدين عبدالحفيظ احمد البركاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    21658 قيد فى 28-06-2022 برقم 

ايداع    9382 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / 7 

ميت العطار - مركز بنها - ملك / عمرو عمرو عبدالحفيظ احمد البركاوى

2 - احمد محمد عبدالحليم بريه تاجر فرد سبق قيده برقم    39228 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع    4820 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ش الطريق السريع 

امتداد فريد ندا-كفر الجزار ملك/ محمد محمود حمدي

3 - تعديل السم التجارى الى اشرف اسماعيل محمدى شامه تاجر فرد سبق قيده برقم    47863 قيد فى 

06-02-2017 برقم ايداع    1119 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى:- ش ترعة الساحل - حوض سيد بالمنشية الجديده- ابوالغيط- ملك/ عيد حسين عبدالعال

4 - حاتم فوزى محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    66079 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    

5496 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش عمر بن 

الخطاب من ترعة الزنانيرى - الخصوص - ملك / عبدالعال فوزى عبدالبارى

5 - سمير فرحات حسين عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم    68871 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    

10830 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 68ش 

ترعه المشروع الطريق الزراعى - طحانوب  - بملك/ باسم احمد الحسينى

6 - حسام مسلم عبدالفتاح محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    74625 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    

9529 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مرصفا مركز بنها بملك/ مسلم 

عبد الفتاح محمد

7 - ريمونا وجيه لطفي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    74652 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع    9595 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان طحله -بنها -

القليوبيه -ملك //ابانوب ماهر يعقوب

8 - احمد محمد اسماعيل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    79862 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع    8848 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 19ش زغلول 

عرابي من احمد عرابي بيجام - بملك / محمد اسماعيل السيد

9 - محمود حلمي محمود عمري تاجر فرد سبق قيده برقم    66049 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    

6177 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  الحرس 

الوطني- ش كمال الدين حسين- من ش السكة الحديد- ملك/ محمد عباس حسنين

10 - محمود حلمى محمود عمرى تاجر فرد سبق قيده برقم    66049 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    

5442 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الرئيسى الى / 

 شارع الترعه  -  الرمله   - ملك /  عبدالخالق   

 

السيد عبدالخالق

11 - محمود حلمى محمود عمرى تاجر فرد سبق قيده برقم    66049 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    

5442 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى اخر الى / 

   الحرس  

الوطني -  ش كمال الدين حسين -  من ش السكة الحديد -   ملك /  محمد عباس حسنين

12 - محمود حلمى محمود عمرى تاجر فرد سبق قيده برقم    66049 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    

5442 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء نشاط الرئيسى اخر نهائيا 

بالعنوان /

   الحرس

الوطني -  ش كمال الدين حسين -  من ش السكة الحديد-  ملك /  محمد عباس حسنين

Page 79 of 137 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

13 - علياء رمضان ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    66454 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الثامن - عماره 18 ش 1 - 

بملك/ حسين محمود حسن

14 - علياء رمضان ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    66454 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    

6278 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شقه - عزبة الورد من شارع 

عبدالمنعم رياض - مسطرد - شبرا الخيمه - ملك/رمضان إبراهيم خليل

15 - علياء رمضان ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    66454 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    

6278 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الثامن - عماره 18 ش 1 - 

بملك/ حسين محمود حسن

16 - علياء رمضان ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    66454 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    

6278 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية انهاء نشاط الفرع

17 - احمد عبد الكريم عبد الغني حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم    72042 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع    

2892 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- بجوار 

محطة المياه - شارع الجسر - باسوس - ملك/ سيده علي احمد الصباغ

18 - محمد حسن عبدا حسن السعدواي تاجر فرد سبق قيده برقم    78080 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

3410 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ عقار رقم 

34- شارع الشهيد عصام ذكى - ملك/ وليد شكرى عبدالعزيز

19 - رومانى فارس لطفى حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3113 قيد فى 21-11-2007 برقم ايداع    3341 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل ب ش سلمه عوده يسار ش الحاج 

عوده سلمه من ش سلمه السويفي باتجاه الفيرو

20 - سعيد احمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    6954 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع    3739 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش الجبانة- قرية 

الدير- ملك/ يحي احمد محمد رمضان

21 - سمير حسن عطيه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    9379 قيد فى 28-01-2009 برقم ايداع    442 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- كفر الشيخ ابراهيم - 

بملك/ ورده صابر عبدالفتاح سليمان

22 - السيد محمد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    53956 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    3173 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح محل رئيسي اخر بالعنوان/شبلنجه 

- بملك / علي سليمان علي سليمان

23 - رمضان محمود عبدالرؤف عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    59322 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    

3509 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية وروره -  امام مركز الوعى 

لعلج الدمان - ملك/ حمدى السيد عبد الجليل

24 - رمضان محمود عبدالرؤف عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    59322 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    

3509 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الرئيسى الى / 

شارع محمد الصياد - الترعه - وروره - ملك/ محمد عبدا شحته سليمان

25 - محمد احمد عفيفى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    73499 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    

6679 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اجهور الكبرى - طوخ - بملك/ 

احمد عفيفى سليمان

26 - محمود عمر ابوالعزم منصور ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم    76096 قيد فى 22-11-2021 برقم 

ايداع    13273 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 

شارع السوتامية - ميت كنانه- ملك/ سعد ابراهيم السيد

27 - عزت تادرس كامل حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    78519 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    

4768 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش وسط 

البندر - ملك / عبده احمد عبدالعال عبدالله
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28 - مرفت مصطفى سعد بحور تاجر فرد سبق قيده برقم    625 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع    657 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- قريه الناصريه  - 

مركز طوخ ملك / وائل مصطفى سعد

29 - وسام مصطفى محمد فرحات مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    59260 قيد فى 31-03-2019 برقم 

ايداع    3373 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان /  كفر 

كردى - بملك / مصطفى محمد فرحات مصطفى

30 - حمدى عبدالرحيم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    59515 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    

3982 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2شارع عبدالرحمن باب ا - 

بنها الجديده-  ملك/ مرزوق عبدالعليم السيد

31 - محمد صفوت سيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    69050 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    11175 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك/ ايمن صفوت سيد 

خليل

32 - محمد محمد شوقي محمد دسوقي عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    75158 قيد فى 30-09-2021 برقم 

ايداع    10859 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل ببرج حمزه -

كوبري الفحص - ملك //السيد محمد عبد الحميد

33 - ابراهيم صلح عبدالعظيم هلل تاجر فرد سبق قيده برقم    77511 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع    

1798 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان /الي كوم الطرون  

ملك //محمد عبد الحكيم محمود

34 - محمود سيد بدوى سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    6428 قيد فى 19-06-2008 برقم ايداع    3141 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / قليوب البلد ش 

ابراهيم باشا / بملك/ سيد مصطفى ابراهيم

35 - احمد ماهر محمد خطاب شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    39657 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع    

5576 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 210 ش سامح عزت - بنها 

الجديده - ملك/ سعيد عبدالقادر عبدالوهاب محمد

36 - انتصار احمد اسماعيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    50047 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

5780 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية داير الناحيه - سنديون- ملك / 

طارق رضا عبدالحميد محمد

37 - اسماعيل عثمان اسماعيل مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    60117 قيد فى 03-06-2019 برقم ايداع    

5331 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع 

الدائرى بجوار نقطة القلج- ملك/ محمود رجب ابراهيم

38 - محمود عبدالظاهر محمود حسوب تاجر فرد سبق قيده برقم    65256 قيد فى 06-05-2020 برقم ايداع    

3783 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل السمه التجاريه للفرع الى / 

المجد فوم للمراتب والسفنج

39 - محمد احمد شفيق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    67441 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    8194 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1 ش الجمهوريه - امام مدرسة الحياه 

الخاصه - حارة الزياتات -الخانكه - قليوبيه - بملك / معن السيد كامل محمد معن

40 - يحيى محمد ابراهيم احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    76500 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

14324 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1ش موقف حلبه - مركز 

قليوب - القليوبيه - ملك/ جمال عبدالنبي بيومي

41 - سامح عطا سماح ينى تاجر فرد سبق قيده برقم    79902 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    8977 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع ابراهيم 

عبدالمجيد- من شارع ترعه الطوايله - النواره- الخصوص- ملك/ كمال كامل تاوضروس

Page 81 of 137 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

42 - يحيى زكريا امين السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    19405 قيد فى 22-03-2011 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الكائن فى / قليوب 

البلد - 

ملك / زكريا امين السيد - ليصبح فرعا

43 - يحيى زكريا امين السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    19405 قيد فى 22-03-2011 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ارض محمد 

سلم ش محمد سلم - ملك / محمد زكريا امين

44 - احمد زكريا عبدالسميع اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    34329 قيد فى 03-07-2014 برقم ايداع    

3790 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان للرئيسى الخر الى 

/ ابو المعاطي ش محمد عبد السميع -نوب طحا  -بملك/عبد السميع زكريا عبد السميع

45 - معرض الطيب للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    34329 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    4762 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان للرئيسى الخر الى / ابو 

المعاطي ش محمد عبد السميع -نوب طحا بملك/عبد السميع زكريا عبد السميع

46 - ياسر محمد عبدالفتاح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    42303 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    

656 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع سوق الثلثاء- بجوار 

صيدليه عزمى- ملك/ مصطفى سيد مصطفى

47 - ياسر محمد عبدالفتاح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    42303 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    

656 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 7763 

بتاريخ 2017/9/12 وتم قيده برقم 42303 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

48 - ياسر محمد عبدالفتاح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    42303 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    

656 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 7764 

بتاريخ 2017/9/12 وتم قيده برقم 42303 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

49 - طارق محمد عبدالباقى حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    49720 قيد فى 07-06-2017 برقم ايداع    

5051 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / اجهور 

الكبرى - طوخ - القليوبيه ملك / طارق محمد عبدالباقى حماده

50 - محمد حسين محمد عبدالعزيز شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    60420 قيد فى 01-07-2019 برقم 

ايداع    6062 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

الدور الرضى  عزبه رستم - باسوس - ملك/ حسين محمد عبدالعزيز شحاته وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز شحاته

51 - محمد مطراوى محمد سعيد محمود نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    64760 قيد فى 02-03-2020 برقم 

ايداع    2706 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 

شارع المستشفى الميري القديم - بجوار الوحده الزراعيه - المرور القديم - ملك/ مطراوي محمد سعيد محمود 

نصر

52 - محمد الهادى محمد احمد عفيفى اللبودى تاجر فرد سبق قيده برقم    74141 قيد فى 04-08-2021 برقم 

ايداع    8337 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مساكن الرمله - ملك/ 

ليلى الطوخي ذكي الصواف

53 - وائل رمضان عبد الوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    74910 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

10240 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- الخرقانيه - 

ملك/ أحمد سامي سعيد محمد

54 - محمود جمال محمد مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    78581 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

4968 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /الحصافه -

ملك/جمال محمد مجاهد

55 - محمد محمد سلمه على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    11225 قيد فى 16-06-2009 برقم ايداع    

2747 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عمارة 6 

شقة 2 عمارات بنك السكان - التقسيم السياحي - ملك/ علي محمد سلمه علي
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56 - دسوقى حسين دسوقى فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    21467 قيد فى 04-08-2011 برقم ايداع    

3859 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 11 حوض 

الوقف - عزبة رستم - ملك/ دسوقى حسين دسوقى

57 - احمد السيد ابراهيم محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    65076 قيد فى 14-04-2020 برقم ايداع    

3435 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ منشية النور- 

ملك/ محمد ابراهيم عفيفى

58 - اميره اشرف ابراهيم الدسوقى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    70550 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

14163 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ كفر على 

شرف الدين - بملك / علء الدين محمود ابراهيم

59 - تعديل السم التجارى الى / عمرو عبدالوهاب منجود محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    73217 

قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع    5932 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان الى:- السادس من اكتوبر ق 396 مخازن الشباب المنطقة الصناعية

60 - تعديل السم التجارى الى/ شريف احمد محمود هندى تاجر فرد سبق قيده برقم    74007 قيد فى 

26-07-2021 برقم ايداع    7970 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى/ محل بالدور الرضى- بهاده - ملك/ وفيق سعيد عبدا

61 - عمرو عبدالحكيم ابراهيم عفيفي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    74897 قيد فى 16-09-2021 برقم 

ايداع    10199 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية امام نقطة شرطة ابو 

زعبل- ملك/ عبدا على عبدا

62 - سيد يحى حسن درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    6004 قيد فى 28-05-2008 برقم ايداع    2649 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / حلبه- ملك / شيماء 

عمار عبدالجليل عبدالخالق

63 - نصار عبدالنبى اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8173 قيد فى 20-10-2008 برقم ايداع    

5163 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبة 

معوض - نامول - ملك / اسماعيل عبدالنبى اسماعيل محمد

64 - زكريا احمد متولى مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    13972 قيد فى 17-01-2010 برقم ايداع    259 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت العطار - ملك/ عاطف احمد متولي 

مجاهد

65 - ناديه سعيد محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    15666 قيد فى 18-05-2010 برقم ايداع    

2735 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القشيش - شبين القناطر  - 

القليوبية- بملك/ سعيد عبد الحليم السيد

66 - شربات كسبان سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16210 قيد فى 23-06-2010 برقم ايداع    3479 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- باسوس - ملك/ 

محمد ربيع محمد

67 - شرين اسماعيل على محمد عتلم تاجر فرد سبق قيده برقم    31375 قيد فى 29-10-2013 برقم ايداع    

5544 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:- هاني 

حسن علي محمد عتلم

68 - سامى عبدا عبدالعزيز عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    58987 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع    

2721 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 

6771 بتاريخ 2022/05/15 ومقيد برقم 58987 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

69 - فاتن عنتر فتحى جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    62882 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    14041 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /كفر سعد- المدينه 

الجامعيه -  ملك/عامر عبد المقصود احمد عبدالدايم
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70 - محمد جمعه عبدالفضيل علي تاجر فرد سبق قيده برقم    77832 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

2714 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الي  / مشتهر   ملك  // ناصر صابر مصطفي 

71 - صالح عواد حمدان حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    79078 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    6351 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ميت كنانه - بملك / 

ماهر وعمرو رضا عبدالوهاب الشرقاوى

72 - حسن محروس حسن محروس تاجر فرد سبق قيده برقم    79209 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

6735 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / دار الكتب  - 

ملك / حميده مبروك سيد احمد

73 - مصطفى محمود عبدالبديع محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    80405 قيد فى 26-07-2022 برقم 

ايداع    10518 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

عزبة خورشيد - ابوزعبل  - ملك / عبدالنبى فتحى حسين

74 - دسوقى حسين دسوقى فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    21467 قيد فى 04-08-2011 برقم ايداع    

3859 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 11 حوض 

الوقف - عزبة رستم - باسوس - ملك/ دسوقى حسين دسوقى

75 - احمد محمد قطب عجبه تاجر فرد سبق قيده برقم    41111 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع    8172 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 12 شارع لمعى جعفر- بيجام- ملك/ 

ابراهيم متولى عمر

76 - حسام عصام عبدالعزيز السيد سهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    63992 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    

1016 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ميت كنانه  - 

ملك / محمد عيد محمد ابراهيم

77 - محمود عبدالظاهر محمود حسوب تاجر فرد سبق قيده برقم    65256 قيد فى 06-05-2020 برقم ايداع    

3783 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل السمه التجاريه للفرع الى / 

المجد فوم للسفنج

78 - عاصم محمد احمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم    66202 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع    

5766 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 5 ش هشام 

الشلقانى - باسوس - بملك / عاصم محمد احمد القاضى

79 - خيرى ابراهيم الدسوقى عمر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    67987 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

9168 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ش الفاتح - ملك عمرو احمد 

عكاشه

80 - محمد زكريا محمد منصور ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    68898 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

10874 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ عزبة 

ابوخضره- ملك/ خضرى احمد محمد

81 - محمد زكريا محمد منصور ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    68898 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

10874 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 325 

بتاريخ 2022/8/11

82 - صالح عزالدين محمد فرحات احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    80074 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

9454 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 163 ش 

الجسر - الخمين - القناطرالخيريه - بملك/ ورثة ذكى صابر

83 - صلح ابراهيم السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22832 قيد فى 04-12-2011 برقم ايداع    

5745 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- الموزة -

باسوس-القناطر الخيرية-القليوبية - بملك/ سعيد ابراهيم السيد ابوغالب
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84 - تامر محمد عبداللطيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30173 قيد فى 10-06-2013 برقم ايداع    

3495 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  كفر عزب 

غنيم - بملك/ تامر محمد عبداللطيف احمد

85 - سليمان عاشور محمد سليمان راضى تاجر فرد سبق قيده برقم    43089 قيد فى 14-03-2016 برقم 

ايداع    2237 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

عرب ابوراضى - ملك / نصره نصار نصر راضى

86 - مدحت فهمى عبدالكريم سيد برجيس تاجر فرد سبق قيده برقم    46466 قيد فى 06-11-2016 برقم 

ايداع    9128 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

البرادعه - ملك/ حسين فهمى عبدالكريم سيد

87 - محمد رفعت عبد الحليم عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    57481 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع    

12466 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو المطامير - محطة 2 البذور 

- ملك / بسمه ابراهيم حسن عبد العزيز

88 - احمد رمضان عبد السميع محمد عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    71997 قيد فى 08-03-2021 برقم 

ايداع    2785 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الفرن - عرب 

العيايده  - ملك /  عبدالمنعم السيد عبدالمنعم احمد عبدالعال

89 - محمود سليمان عبد القادر علي عيش تاجر فرد سبق قيده برقم    72063 قيد فى 10-03-2021 برقم 

ايداع    2937 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة الشبكات - كفر 

الحمام

90 - رامى سمير عبدالمنعم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    73031 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع    

5449 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 14117 

تابع سجل تجارى 73031 غرفه بنها

91 - ايمن طلعت محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    73609 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    6928 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل - شارع داير الناحيه - المنشأة 

الكبرى - ملك/ محمد نبيه أحمد دسوقي

92 - محمد عبدالفتاح قياتى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    77955 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

3096 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /   الخرقانية - 

ملك / محمد ظريف سيد احمد

93 - مصنع بحيري  للبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم    78715 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    5354 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / مخزن دور ارضى 

- بناحيه ترعه ابودياب - كفر الشرفا الغربى - ملك / انور فرحات احمد فرحات

94 - على رمضان عبدالحميد احمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    78870 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

5787 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش احمد 

عبدالعزيز بجوار المرور - ملك / عيد عصام عيد

95 - نزيه زكريا بنيامين مينا تاجر فرد سبق قيده برقم    166 قيد فى 17-04-2007 برقم ايداع    172 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 8364 بتاريخ 

2018/8/28 وتم قيده برقم 166 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

96 - نزيه زكريا بنيامين مينا تاجر فرد سبق قيده برقم    166 قيد فى 17-04-2007 برقم ايداع    172 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 12118 

بتاريخ 2018/11/28   وتم قيده برقم 166 تابع اول سجل الغرفة بالقليوبية

97 - محمد سيد إبراهيم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    1185 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع    1256 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كوبرى علم - طحانوب - ملك / ايمن 

كمال عبدالخالق شامه
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98 - مرفت ابراهيم عبدالظاهر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    27914 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع    

6701 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل بالدور 

الرضي - طريق نوى شبين القناطر - أمام سور القطار يسار المصرف - الزهويين - ملك/ أحمد محمد مصطفى 

محمد حجاج

99 - عبدالغنى محمود عبدالغنى عبدالجواد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    65579 قيد فى 2020-06-11 

برقم ايداع    4483 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان / 

477 ش جسر النيل ابو الغيط - القناطر الخيريه - بملك/ ابراهيم احمد مصطفى

100 - محمود صلح الدين عبدا بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    68240 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    

9638 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان للرئيسي الخر الى 

/ كفر الشرفا الغربى - سكه تسعه - بملك / رشيد محمد امين

101 - محمود صلح الدين عبدا بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    68240 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

4376 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / كفر الشرفا 

الغربى - سكه تسعه - بملك / رشيد محمد امين

102 - عصام امين عبدالعال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    69459 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    

11991 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القشيش - ملك //هويدا سعيد 

محمود

103 - غازى ترافيل تاجر فرد سبق قيده برقم    72522 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع    4165 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية وسط بنها -ملك /هاني السيد علي

104 - وائل محمد مصطفى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    74308 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    

8696 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية - تعديل العنوان إلى:- محل 

بالدور الرضي - شارع النور - القناطرالخيريه - ملك/ دياب زهران علي عبدالرحمن

105 - سهير مصطفى احمد ابوطبيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    77806 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

2636 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش مصرف 

الحصه - ملك / محمد احمد محجوب على

106 - حمدي عبد الهادي عبد القادر عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    79103 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع    6438 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الشقر- ملك // سعديه 

السيد عبدالرحمن

107 - محمود خميس فتح الباب سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    79896 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    

8957 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  الخرقانيه - 

بملك/ اسلم جمال رمضان احمد

108 - صلح على صلح محمود المرصفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    79901 قيد فى 21-06-2022 برقم 

ايداع    8974 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 

بجوار سوبر ماركت الحرية - ش الثلثين - قليوب البلد - بملك/ احمد حسين محمد شريف

109 - عصام عنتر محمد بطران تاجر فرد سبق قيده برقم    15606 قيد فى 13-05-2010 برقم ايداع    

2661 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محلت سور السعد محل رقم 54 

- الخصوص  - ملك / غانم صقر اسحق السعد - نشاطه / توريد اسطوانات اكسجين ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت وتوريد العماله (

110 - سيد عادل السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    28128 قيد فى 14-01-2013 برقم ايداع    257 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش لطفى - تقسيم 

الجمعيه - الجبل الصفر - ملك / اسامه احمد حسن ابراهيم

111 - اسامة فتحى السيد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    45897 قيد فى 29-09-2016 برقم ايداع    

7941 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إنهاء نشاط الفرع المودع برقم 

9634 بتاريخ 2019/7/4 والمقيد برقم 427737 بمكتب القاهره مميز - بنشاط:- مطعم بالعنوان:- 35 عمارات 

الشراره من حسن المامون
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112 - شوعه للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    62870 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع    11706 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- اجهور الكبرى- ملك/ 

سعاد السيد محمد محمد دبور

113 - احمد حميد سيد محمد حميد تاجر فرد سبق قيده برقم    68810 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    

10707 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /   ش المحطه  -  الدير -  ملك /  محمد حميد سيد محمد حميد 

114 - فايزة فتحى محمود عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    78753 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    

5445 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عقار 1 

عزبة اياتى - بملك / مصطفى احمد عفيفي

115 - امال صلح عبدالعزيز يوسف عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    80430 قيد فى 27-07-2022 برقم 

ايداع    10605 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /  

عزبة خورشيد  -  ابوزعبل -  ملك / محمد انور راضي حسين 

116 - ملك كرم ملك سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    3143 قيد فى 24-11-2007 برقم ايداع    3375 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /25 شارع عرب 

العيايده - سرياقوس - بملك/ سيد حسين عبدالقادر

117 - محمد سعيد محمد احمد عرفة تاجر فرد سبق قيده برقم    31542 قيد فى 11-11-2013 برقم ايداع    

31542 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 7539 

بتاريخ 2021/07/07 ومقيد برقم 31542 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

118 - محمد حسين محمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم    42267 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عرب جهينه -

ملك / محمد حسين محمد محيسن

119 - داليا كمال حسنين عزوز تاجر فرد سبق قيده برقم    66354 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع    

6090 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية - تعديل العنوان إلى:- محل - 

الطريق العمومي - عزبة الوقف - ملك/ عثمان أنور محمود

120 - السيد مصطفى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    68380 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع    

9877 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / ش الدرب - 

ملك/ مصطفى احمد السيد يوسف

121 - عبدالعليم محمد يوسف محمد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    73772 قيد فى 05-07-2021 برقم 

ايداع    7378 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

عنبر بالدور الرضى - حوض العمده - التقسيم الرابع - باسوس - بملك / عماد حمدى احمد حسن حبشي

122 - ارزاق على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    77637 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    2172 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الجبل الصفر - 

شالشي - مصهج 10 - محمد عبدالغنى عبدالعواد

123 - عبدالمقصود السيد عبدالمقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2730 قيد فى 30-10-2007 برقم 

ايداع    2927 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5 شارع عمران بين 

السريات -  ملك/ اكرم عبدالمنجى ميهوب

124 - محمد محمود احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    16670 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع    

16670 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 8ش أولد 

لشين - باسوس - ملك/ وليد مصطفى عبدالغفار

125 - هنداوى محمد هنداوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    37452 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع    

1677 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مخزن - أبوالغيط - عزبة شراره 

- ملك/ محمد هنداوى محمد
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126 - تعديل السم التجارى احمد سلمه محمد مصطفى ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم    47116 قيد فى 

21-12-2016 برقم ايداع    10508 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

ترسا- ملك/ البنك الزراعى المصرى

127 - اسلم السيد سعد ابراهيم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    48921 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع    

2396 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش طلبه - المنشية - ملك / السيد 

عبده محمد حسين

128 - وائل محمد عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    69027 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع    

11136 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية - تعديل العنوان إلى:- محل - 

قطعه4 - محليه2 - الحي الثاني - ملك/ أحمد عبدا احمد محمد

129 - خالد احمد محمد على عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    74733 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

9788 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / كفر عبدالسيد 

نوار - طريق المصرف الجديد - بجوار محطة الموالح - بملك / معبد محمد سلمه العيسوى

130 - ابراهيم رؤوف شوقى السيد محمد ابويوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    80362 قيد فى 2022-07-25 

برقم ايداع    10404 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان 

الى/ ش شعبان نصار- ملك/ حامد محمود محمد سالم

131 - محمد فاروق عبد ربه زكي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    65626 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع    

4607 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى اخر الى / 

اتريب - شارع داير الناحيه - بملك / فتحيه حسين عبدالماجد حسين

132 - محمد فاروق عبد ربه زكي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    65626 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

15014 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / اتريب - 

شارع داير الناحيه - بملك / فتحيه حسين عبدالماجد حسين

133 - سيد ابراهيم صالح القطامي تاجر فرد سبق قيده برقم    80709 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

11411 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عرب 

العراقي- بجوار المزلقان- رماده - ملك/ محمود صلح رجب عيد

134 - سيد قاسم على هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    7987 قيد فى 07-10-2008 برقم ايداع    4933 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع عبدالحميد توفيق -الخصوص القليوبيه 

-ملك /محمود مصطفي عبد العزيز

135 - ميلد عزيز تكل داود تاجر فرد سبق قيده برقم    18346 قيد فى 16-12-2010 برقم ايداع    6287 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش علي أمين - بحري السكه الحديد - 

قليوب البلد - ملك/ عبدالرحمن عبدالفتاح أحمد

136 - صفيه ناصر محمد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    42253 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع    573 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عزبة سيد محمد - 

المنيره - ملك/ دسوقي سالم سالم علي

137 - محمود طاهر جازى محمد محيسن تاجر فرد سبق قيده برقم    44781 قيد فى 13-07-2016 برقم 

ايداع    5736 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 

عزبة ابو غديه - ملك / شاميه عبدالعزيز محمد

138 - خالد احمدى صالح محمد اليمنى تاجر فرد سبق قيده برقم    54595 قيد فى 02-05-2018 برقم ايداع    

4817 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل النشاط  للرئيسى الخر 

الى/ توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

139 - احمد صبحى محمود محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    55808 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع    

7952 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/  ش 

محمد عبدالمنعم وفا - سنهرة - ملك / محمد السيد سلمه المقيد بنشاط / تجارة وتوريدات الدوات الصحيه

140 - حسام محمد عبدالمنعم عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    62007 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع    

9742 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى / ش 

راشد منشية النور - ملك / حسن ابراهيم محمد
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141 - حسام محمد عبدالمنعم عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    62007 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

11424 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى / شارع 

راشد - منشية النور - ملك / حسن ابراهيم محمد

142 - مصطفى شوقى جمعه عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    62855 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    

11653 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- شارع 

المدينة المنور - مدينة قها - ملك/ محمد أحمد عبدالوهاب

143 - سامح انور محمود محمد الحزين تاجر فرد سبق قيده برقم    71736 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    

2166 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  ماسوره المياه حوض الشامى  -  ابوزعبل البلد  -  بملك /  هبه ادريس احمد 

144 - احمد على السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    74392 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

8945 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- شارع ابو 

يونس- قرية عرب جهينه- ملك/ على السيد اسماعيل

145 - ارزاق على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    77637 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    2172 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الجبل الصفر - 

شالشي - مصهج 10 بملك /  محمد عبدالغنى عبدالعواد

146 - محمد عادل السيد محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    79164 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    

6622 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /7 ش جمال 

يونس زاويه النجار-ملك /جمال سيد يونس

147 - هيام محمد فتح ا محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    80373 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

10436 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  كفر عطاا -  بنها  -  بملك /  احسان السيد على 

148 - احمد عادل عبدالسميع عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    30950 قيد فى 15-09-2013 برقم ايداع    

4801 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / حوض 

البستان رقم 6 بزمام ناحية المنشأه الكبرى بجوار منزل السيد عبدالسميع عبدالهادى  - بملك / عادل عبدالسميع 

عبدالهادى هلل

149 - محمود حمدى احمد عفيفى مطر تاجر فرد سبق قيده برقم    61044 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع    

7569 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع ترعة الفلفله - منية 

السباع- ملك/حمدي أحمد عفيفي مطر- نشاطه / بقاله ) بيع مواد غذائية (

150 - ياسر نجيب حسن يوسف النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    71676 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    

2049 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان: حجره جزء من 

شقه - دور أرضي - شارع أسامه بن زيد - مدينة طوخ - ملك/ أشرف عبدربه محمد

151 - ياسر نجيب حسن يوسف النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    71676 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    

2049 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إلغاء الفرع وإنهاء نشاطه

152 - احمد عزت فتحى ابراهيم حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم    76673 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

14720 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / عزبة السيد 

مكرم كفر حمزه - الخانكه - بملك / ممدوح عبد الحميد ابراهيم

153 - ايه اشرف محمد على المطرى تاجر فرد سبق قيده برقم    77805 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

2629 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 5 - ش احمد حمدى - 

الفلل  - ملك / رفعت منصور خليل جريده
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154 - ايه اشرف محمد على المطرى تاجر فرد سبق قيده برقم    77805 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

2629 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الرئيسي الى / 

برج التوفيق - الصفا - الفلل - بملك /محمد محمد توفيق الشافعى

155 - محمود السيد عبدالعزيز محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    78383 قيد فى 20-03-2022 برقم 

ايداع    4361 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الرمله - بملك/  جمال 

عبدا محمد

156 - عصام سعيد شحات سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    80181 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

9795 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / جزيره 

النجدي  -بجوار منزل محسن ابو عوده -ملك /عصام حامد سالم ابراهيم عوده

157 - حميد احمد احمد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    14031 قيد فى 21-01-2010 برقم ايداع    337 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / بلتان - ملك / حميد 

احمد احمد شريف

158 - محمد حامد محمد محمد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم    21998 قيد فى 25-09-2011 برقم ايداع    

4591 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- اجهور 

الصغرى - ملك/ محمد حامد محمد محمد راضي

159 - على محمد محمد على رمضان عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    24774 قيد فى 29-04-2012 برقم 

ايداع    2169 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبرا هارس - ملك/ 

عمران محمد محمد علي رمضان

160 - امجد محمد عبدالسلم محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    51830 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع    

10009 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /  ش سعد 

زغلول    -  بملك /  ماجده شوقى محمد

161 - سامح محمد خالد سعيد صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم    56160 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع    

8792 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  ش الشهيد 

احمد عبدالعزيز - بملك /جمال شحاته محمد حجازي

162 - محمد عبدا عبدالحميد محمد الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    70457 قيد فى 21-12-2020 برقم 

ايداع    13944 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

كفر ابو زهره  - ملك / عبدا عبدالحميد محمد الطيب

163 - احمد عبدا عبدالمعطى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71346 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

1308 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر منصور - بملك/  رجب 

محمد عبدالفتاح

164 - سعيد مسعد محمد احمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    74423 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

9012 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ش الجيش - ملك / محمد محمود 

عبدالحميد العشماوى

165 - محمد حسنى معوض عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    78119 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

3489 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعيدل العنوان الى / طحوريا -

عزبة السناري- ملك / احمد الرفاعى محمد عبدالوهاب

166 - حسام نبيل شحاته فتوح تاجر فرد سبق قيده برقم    79226 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    6790 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ عقار رقم 34- شارع 

عبدالقوى- منشيه عبدالناصر- ملك/ كمال محمد احمد

167 - فتحيه محمد السيد محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    80599 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    

11108 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش القريه 

الرئيسي ش داير الناحيه - قرية تل بنى تميم- ملك/محمد عثمان سليم

196 - محمد قطب محمد ابو ضوه تاجر فرد سبق قيده برقم    5457 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع    

2027 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 17- فتحه الزيت- 

شارع العاشر من رمضان- ملك/ بهاء الدين ابراهيم شديد

Page 90 of 137 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

168 - عبدالله حسين عبدالله حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    432 قيد فى 07-05-2007 برقم ايداع    

449 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل السمه التجاريه الى /  فرست 

للستيراد والتصدير  - وتعديل النشاط الى /  أقامه وتشغيل مصنع لتشكيل البلستيك والستيراد والتصدير  )وذلك 

فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على 

الصادرات والواردات المصرية(

169 - صبحى عبدالمنعم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9534 قيد فى 08-02-2009 برقم ايداع    

640 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شبرا هارس - 

ملك / احمد سعيد عبدالمنعم محمد محمد ابوزيد

170 - ابراهيم محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    27794 قيد فى 18-12-2012 برقم ايداع    

6524 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الشارع 

الجديد  - بملك / محمد محفوظ محمد

171 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    27987 قيد فى 02-01-2013 برقم 

ايداع    36 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبه شكرى - ابوزعبل - 

بملك / محمد السيد احمد

172 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    27987 قيد فى 02-01-2013 برقم 

ايداع    36 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش ترعه الساحل - ابوالغيط 

- ملك/ محمد عواد محمد عبدالبارى

173 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    27987 قيد فى 02-01-2013 برقم 

ايداع    36 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إلغاء الرئيسي الخر التابع 

وشطبه

174 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    27987 قيد فى 15-12-2020 برقم 

ايداع    13660 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إلغاء الرئيسي الخر 

وشطبه

175 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    27987 قيد فى 15-12-2020 برقم 

ايداع    13660 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش ترعه الساحل - 

ابوالغيط - ملك/ محمد عواد محمد عبدالبارى

176 - المهدى لتوريد العطارة وخامات الحلويات تاجر فرد سبق قيده برقم    56101 قيد فى 2018-09-06 

برقم ايداع    8660 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع 

برقم 12042 بتاريخ 2019/12/3 مقيد برقم سجل 56101

177 - المهدى لتوريد العطارة وخامات الحلويات تاجر فرد سبق قيده برقم    56101 قيد فى 2018-09-06 

برقم ايداع    8660 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان 

الرئيسي الى / ش المحطه )الزاويه (االقلج - ملك/ محمد ناجح سليمان الزياتى

178 - محمود محمد حسين الصفتى تاجر فرد سبق قيده برقم    59938 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع    

4916 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / طحانوب  - 

ملك/ محمود محمد حسين الصفتى

179 - محمد كمال احمد محمد نصار دبور تاجر فرد سبق قيده برقم    66677 قيد فى 05-08-2020 برقم 

ايداع    6662 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش 

العز- برج العز - اتريب- ملك/ محمد كمال احمد محمد نصار دبور

180 - محمد كمال احمد محمد نصار دبور تاجر فرد سبق قيده برقم    66677 قيد فى 05-08-2020 برقم 

ايداع    6662 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ش جواد حسني- ملك/ 

مياده محمد علي عامر

181 - طارق محمود محمود راشد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    69858 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع    

12738 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بطا  - بملك/ عماد موسى احمد
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182 - جمال اسماعيل امام نوار تاجر فرد سبق قيده برقم    70842 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع    292 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /شرق السكه الحديد - 

ملك/حسن حامد ابراهيم عبدالواحد

183 - هاله عبدالغنى احمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    6065 قيد فى 01-06-2008 برقم ايداع    2719 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 25تعديل العنوان الي/ ش السعدني -

قليوب القليوبيه ملك //هايدي خليل امام

184 - سعيد احمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    6954 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع    3739 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / ابراهيم احمد احمد 

شحاته

185 - ناجح كليب السيد كليب تاجر فرد سبق قيده برقم    17166 قيد فى 14-09-2010 برقم ايداع    4739 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  المجلس المحلى  -  حوض الشيخ حسن  -  ابو الغيط   -  بملك  / صبحى ابراهيم   

 

صالح حسن 

186 - امير فكرى سيد ابو المجد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    30873 قيد فى 10-09-2013 برقم 

ايداع    4686 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع الى:- 

شقة 4 ع 443 مج 2 ح 1اكتوبر , تعديل السمة التجارية للفرع لتصبح / فيوتشر ترانسبورت

187 - احمد فؤاد عزالدين ابراهيم حريز تاجر فرد سبق قيده برقم    37243 قيد فى 22-02-2015 برقم ايداع    

1304 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش كلية 

الزراعه - امام مدرسة الصنايع بنات - مشتهر- ملك/ سريه رمضان محمد سنجر

188 - رابح مسعد خليل توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    37423 قيد فى 04-03-2015 برقم ايداع    1631 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل - عقار97 - شارع الشهيد إمام 

الوكيل - ملك/ محمد السيد محفوظ إبراهيم

189 - مي عياده عوده ابو عمره تاجر فرد سبق قيده برقم    67932 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    

9058 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عماره رقم 3 - وحدة 52 اهالينا 

مدينة السلم - بملك/ بطرس ميخائيل عبدالملك

190 - امام اشرف امام سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    68004 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    9197 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القناطر الخيريه - ارض ابوجمعه - 

بجوار مسجد الرحمن  -بملك /احمد محمد عبد الكريم

191 - ناريمان مصطفى احمد جوده نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    70294 قيد فى 15-12-2020 برقم 

ايداع    13637 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 

شقه بالدور الرضي - شبراهارس - ملك/ صباح فتوح بدر أحمد

192 - ناريمان مصطفى احمد جوده نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    70294 قيد فى 15-12-2020 برقم 

ايداع    13637 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

193 - السيد عادل محمد حسن مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    73416 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

6465 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت العطار - بنها - القليوبية - 

ملك/ محمود عادل محمد

194 - يونس ابراهيم رشاد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    78813 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

5617 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ ش مسجد 

الصحابه - طنان - بملك / مصطفي رائق سلمه عبدالرحمن
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195 - ساره محمد مسلم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    79429 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    7441 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  عرب العليقات -   ملك / امال السيد بيومى

197 - احمد السيد حامد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    15715 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع    

2803 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 2017 

بتاريخ 2014/4/7

198 - احمد السيد حامد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    15715 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع    

2803 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / ش عمر 

مكرم -كفر شكر -القليوبية - بملك/ احمد السيد حامد الدسوقى

199 - ياسمين زكى على عبدالفتاح سمك تاجر فرد سبق قيده برقم    27340 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع    

5837 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / قرنفيل - 

ملك / طه محمد حسن امام

200 - هدى محمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    43016 قيد فى 09-03-2016 برقم ايداع    2084 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / البقاشين - ملك /

هدى محمد محمد عيد

201 - وائل منير خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    49217 قيد فى 07-11-2010 برقم ايداع    

19670 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية السلمانيه - ملك/منير خليل 

ابراهيم

202 - وائل منير خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    49217 قيد فى 07-11-2010 برقم ايداع    

19670 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 حارة عبدا من ش الملحين 

عمرانيه

203 - وائل منير خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    49217 قيد فى 07-11-2010 برقم ايداع    

19670 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع نهائيا

204 - رشا رافت عبد الجليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    69933 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

12880 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ كفر رجب -

ملك/ محمد ناجى امين

205 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    70116 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

6985 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /   عقار رقم 

 75  شارع  10  -  الفلل  -  بنها  -  القليوبيه  -  بملك /  حسن حسين محمد

206 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    70116 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    

13242 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الرئيسى الى  /  1  

ش نجيب محفوظ  -  الفلل   -  بملك  /  عبدالمنعم عبداللطيف محمد خضر

207 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    70116 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    

13242 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى اخر الى 

 /  عقار رقم  75  شارع  10  -  الفلل  -  بملك /  حسن حسين محمد 

208 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    70116 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    

13242 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء نشاط الرئيسى اخر نهائيا

209 - اسلم عادل صالح علي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    80090 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

9500 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك/ ساهر محمد 

عبدالفتاح احمد
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210 - مسعد طلعت محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    38099 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع    

2763 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 3 ش مدخل 

شباب العمار - العمار الكبري - بملك / مسعد طلعت محمد سليم طلعت محمد سليم

211 - احمد محمد مرزوق خليل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    45910 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع    

7967 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/  الشقر - م 

كفر شكر - القليوبيه - بملك / الشيماء اشرف محمد

212 - نورا عبدالدايم عبدالدايم هندى تاجر فرد سبق قيده برقم    48753 قيد فى 27-03-2017 برقم ايداع    

2935 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / احمد ابراهيم 

بيومي احمد

213 - فايزه عبدا عثمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    49923 قيد فى 03-07-2017 برقم ايداع    

5487 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:- تحيه 

عبدالكريم عبدا سعد

214 - رانيا احمد ابراهيم محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    54163 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع    

3698 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / ش برج 

راشد- بطا - مركز بنها - القليوبيه - بملك/ حامد حامد بيومي

215 - صقر محمد حسن سالم صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    74203 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

8475 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش سيدى ابوبكر - نوى  - بملك/ 

محمود احمد محمود

216 - شريف مسعد محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    79097 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

6418 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة احمد فوزى - بملك / عماد 

عبدالفتاح عبدالشافى

217 - أحمد فتحي عبدالسميع عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    79761 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    

8548 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة ابو سعده - ميت حلفا - 

مركز قليوب - بملك/ نعيمه سعيد فرج

218 - وفاء مجدي محمد محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    79968 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    

9177 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابوزعبل - ملك/ مجدي محمد 

علي

219 - مغربى محمد عبدالعاطى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    10710 قيد فى 07-05-2009 برقم ايداع    

10710 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان /دندنا -

طوخ-القليوبيه

  ملك/ عادل محمود عبدالفتاح

220 - نحمده شوكت فرج بدوى الطحلوى تاجر فرد سبق قيده برقم    13846 قيد فى 06-01-2010 برقم 

ايداع    98 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 

3241 بتاريخ 2017/4/5 مقيد برقم 13846 سجل تجاري غرفة بنها

221 - محمود عزت احمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    22803 قيد فى 01-12-2011 برقم ايداع    

5712 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع بورسعيد- ملك/ احمد 

فتحى السيد

222 - سامح ربيع سليمان على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    32118 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

5489 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /عنبر بالدور 

الرضي -حوض الزهور -ارض زلطه -باسوس -القناطر الخيريه -محافظ القليوبيه ملك /سيد سويفي عبدالعواض

223 - سامح ربيع سليمان علي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    32118 قيد فى 25-12-2013 برقم ايداع    

6798 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسي الخر/ 

عنبر بالدور الرضي -حوض الزهور -ارض زلطه -باسوس -القناطر الخيريه -محافظ القليوبيه ملك /سيد سويفي 

عبدالعواض بنشاط /مصنع حقن بلستيك وسحب مواسير
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224 - امين محمود مجدى محمد امين صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم    35574 قيد فى 02-11-2014 برقم 

ايداع    6006 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / 

عرب العيايده بجوار سوبر ماركت شكس مركز الخانكه القليوبيه -بملك/ احمد كمال محمد

225 - هيثم مرعى منصور موسى منصور عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    57884 قيد فى 2019-01-02 

برقم ايداع    61 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر 

المودع برقم 14830 بتاريخ 2021/12/23 مقيد برقم 57884 سجل تجاري غرفة بنها

226 - حسام سلمه محمود سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    66662 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع    

6636 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب الرواشده - طوخ - قليوبيه 

- بملك / محمود سلمه محمود

227 - على احمد شرف الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67907 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع    

9019 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي / ابو زعبل 

العكرشه - ش مزرعة الشربيني - الخانكه بملك/ عبد النبي محمود الدسوقي

228 - زينب ياسر فوزى فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    70641 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع    

14357 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /ش السوق - 

الرمله - بملك / كمال السيد فرج العنانى

229 - هاني حسن محمد حسين نايل تاجر فرد سبق قيده برقم    70726 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إنهاء نشاط الفرع

230 - هاني حسن محمد حسين نايل تاجر فرد سبق قيده برقم    70726 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بجوار مطحن السنابل - عزبة سري 

- سرياقوس - ملك/ أحمد محمد أحمد حسانين

231 - هاني حسن محمد حسين نايل تاجر فرد سبق قيده برقم    70726 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية غرفة من شقه11 - عماره401 - 

محليه1 - الحي الول - ملك/محمد أحمد علي

232 - هاني حسن محمد حسين نايل تاجر فرد سبق قيده برقم    70726 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

2280 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية غرفة من شقه11 - عماره401 - 

محليه1 - الحي الول - ملك/محمد أحمد علي

233 - هاني حسن محمد حسين نايل تاجر فرد سبق قيده برقم    70726 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

2280 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إنهاء نشاط الفرع

234 - احمد جمال عبده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    72217 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

3229 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جمعيه احمد عرابي خط 9 

جنوب قطعه 5034 العبور القليوبيه ملك //محمد عادل مامون سيد

235 - خليفه عصام خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    78429 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

4499 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قريه كفر الحمام-ملك /حمدي 

بهيج السعيد

236 - رضا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    80055 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

9387 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم- ملك/ سلمه 

حافظ عبدالرحمن
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النشاط

1 - مجدى كامل حمزه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9398 قيد فى 29-01-2009 برقم ايداع    468وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد 

العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

2 - رمضان عبدالنبى عبدالمقصود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  25807 قيد فى 26-07-2012 برقم ايداع    

3649وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

3 - محمد عبدالرحمن محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  52772 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    431

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/استثمار عقارى

4 - هانى الهادى ابراهيم بدوى ابو عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  62056 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع    

9853وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مصنع ملبس فيما عدا الملبس 

العسكريه

5 - اسماء محمد احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  65323 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع    3916وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط:  توريدات عموميه وطبيه )وذلك عدا الدويه 

ومشتقاتها ومستلزماتها ودون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

6 - صلح على على هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  68175 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع    9518وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

7 - شرف سليمان فتوح شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  70343 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    13714

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة سجاد

8 - مجدى محمود محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  71616 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    1931

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /تجارة الدوات الكهربائيه

9 - محمود حلمى محمود عمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  66049 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    5442

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  بيع وتربية مواشى

10 - محمود حلمي محمود عمري تاجر فرد سبق قيده برقم  66049 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    

6177وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب نظافة وتوريدات عمومية 

فيما عدا الكمبيوتر والنترنت

11 - محمود محمد عبدالفتاح محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  73066 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع    

5560وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب نقل وتوريد مواد البناء )

وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

12 - محمد حسن عبدا حسن السعدواي تاجر فرد سبق قيده برقم  78080 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

3410وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع مستلزمات طبية ) سماعات 

طبية (

13 - احمد عبدالمحسن محمود عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  79007 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

6126وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اضافه نشاط  /  تجاره مستلزمات طبيه  )  فيما عدا 

الدويه  (

14 - سعيد احمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  6954 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع    3739وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- ورشة نجارة

15 - محمد صالح مصلح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  24967 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع    2440

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب لتجارة البلستيك والتوريدات 

العمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت( والستيراد والتصدير )وذلك فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(
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16 - هانى نجاح محمد السيد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  33881 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع    

3003وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب مقاولت وتوريد وتركيب 

تكييفات ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (

17 - احمد سعد احمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  52178 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    10811وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الدش 

)فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول علي التراخيص(

18 - عبدالرحمن سلمه عبدالعزيز محمد أبوليله تاجر فرد سبق قيده برقم  72731 قيد فى 21-04-2021 برقم 

ايداع    4733وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /مكتب مقاولت وتوريدات 

عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

19 - ريهام عبد الحكيم محمد احمد دغيدي تاجر فرد سبق قيده برقم  75715 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

10117وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مشتل بيع نباتات الفاكهه 

والزينه

20 - محمود عمر ابوالعزم منصور ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم  76096 قيد فى 22-11-2021 برقم 

ايداع    13273وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مزرعة تربية وبيع 

دواجن

21 - هدى عبد الحكيم محمد احمد دغيدي تاجر فرد سبق قيده برقم  76908 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

10109وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مشتل بيع نباتات الفاكهه 

والزينه

22 - مرفت مصطفى سعد بحور تاجر فرد سبق قيده برقم  625 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع    657وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد 

العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

23 - نور شبل فرحات ابراهيم زعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  1697 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    

1801وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط:- تصنيع خامات بلستيك

24 - حسين احمد سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  72616 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    4416وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /بيع فاكهه وخضروات

25 - امين حمدي امين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  76140 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    13359

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تشاط  الي //بيع قطع غيارموتوسيكلت 

وتروسيكلت وتكاتك

26 - محمد محمد محمد بيومي شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  77595 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

2066وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /بقاله وبقاله تموينيه

27 - محمود سيد بدوى سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  6428 قيد فى 19-06-2008 برقم ايداع    3141وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / صناعة استالس ستيل

28 - عبدالمنعم سمير عبدالمنعم السيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  64898 قيد فى 09-03-2020 برقم 

ايداع    2996وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير )وذلك فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(

29 - احمد سعيد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3639 قيد فى 30-12-2007 برقم ايداع    3922وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب شحن وتفريغ وتجارة خرده ومزادات

30 - ياسر صبرى محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14955 قيد فى 29-03-2010 برقم ايداع    1492

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي //مقاولت وتوريد وتطوير عقاري  )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

31 - يحيى زكريا امين السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19405 قيد فى 22-03-2011 برقم ايداع    

1190وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت ونقل عمال 

بالداخل )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي(
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32 - محمد مهدى صبحى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21406 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    3781

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

33 - محمد مطراوى محمد سعيد محمود نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  64760 قيد فى 02-03-2020 برقم 

ايداع    2706وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- خلط وتعبئه المنظفات 

الصناعيه وتجارة ورقيات ومنظفات

34 - اميره على محمود المكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  73997 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    7949

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط:- مكافحة الحشرات والقوارض بمبيدات 

الصحه العامه

35 - محمد الهادى محمد احمد عفيفى اللبودى تاجر فرد سبق قيده برقم  74141 قيد فى 04-08-2021 برقم 

ايداع    8337وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- معرض تجارة سيارات

36 - حسام الدين محمود أحمد وارث تاجر فرد سبق قيده برقم  79787 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

8640وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مكتب مقاولت عموميه

37 - محمد محمد سلمه على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11225 قيد فى 16-06-2009 برقم ايداع    

2747وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:  كافتيريا تقديم وبيع وتحضير 

ماكولت ومشروبات ساخنه ) فيما عدا عرض المصنفات (

38 - احمد السيد ابراهيم محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  65076 قيد فى 14-04-2020 برقم ايداع    

3435وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تصنيع اخشاب

39 - اميره اشرف ابراهيم الدسوقى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70550 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

14163وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى / بقاله ومنظفات

40 - عمرو شوقى محمد امام شداد تاجر فرد سبق قيده برقم  71775 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    

2254وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:  مكتب توريدات عموميه وتوريد 

مواد غذائيه واعلف ومركزات العلف وإضافات العلف وتصنيع كل ماسبق لدى الغير )فيما عدا الكمبيوتر 

وخدمات النترنت وتوريد العماله(

41 - تعديل السم التجارى الى/ شريف احمد محمود هندى تاجر فرد سبق قيده برقم  74007 قيد فى 

26-07-2021 برقم ايداع    7970وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ 

تجميع وبيع البان

42 - سيد يحى حسن درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  6004 قيد فى 28-05-2008 برقم ايداع    2649وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد 

العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

43 - زكريا احمد متولى مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  13972 قيد فى 17-01-2010 برقم ايداع    259

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- مزرعة تربية وبيع دواجن

44 - شربات كسبان سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16210 قيد فى 23-06-2010 برقم ايداع    3479

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / مصنع خرطوم بلستيك

45 - صبحى عبداللطيف احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  34773 قيد فى 25-08-2014 برقم ايداع    

4587وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

46 - تعديل السم التجارى الى / مؤسسه الشريف للتوريدات العامه والتركيبات تاجر فرد سبق قيده برقم  72296 

قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع    3531وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

الى / مكتب توريدات عامه وتركيبات  ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (

47 - مصطفى محمود عبدالبديع محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  80405 قيد فى 26-07-2022 برقم 

ايداع    10518وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / محل  بيع ملبس 

جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (

48 - حسام عصام عبدالعزيز السيد سهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  63992 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    

1016وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ثلجة حفظ مواد غذائية

Page 98 of 137 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

49 - خيرى ابراهيم الدسوقى عمر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67987 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

9168وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  / مكتب رحلت )وذلك دون توريد 

العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

50 - محمد زكريا محمد منصور ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  68898 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

10874وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشة نجارة

51 - فارس مجدي عبدالباسط سليمان حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم  80631 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع    11208وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/كافيه لبيع المشروبات 

البارده والساخنه )وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(

52 - يحى عبدالعزيز حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40159 قيد فى 30-08-2015 برقم ايداع    

6502وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تشطيبات وتوريدات عموميه  )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

53 - تامر بنداري محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67275 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    7888

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تربية وبيع دواجن

54 - مصطفى محمود محمد السيد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  69543 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

12149وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة احذيه

55 - مصطفى رجب مصطفى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  71319 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    

1249وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- مصنع خراطيم كهرباء بلستيك 

وغسيل وإعادة تدوير بلستيك

56 - احمد رمضان عبد السميع محمد عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  71997 قيد فى 08-03-2021 برقم 

ايداع    2785وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصافة نشاط / مكتب رحلت ونقل عمال )

وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

57 - محمود سليمان عبد القادر علي عيش تاجر فرد سبق قيده برقم  72063 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    

2937وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /  مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

شركات  ) وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

58 - ايمن طلعت محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  73609 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    6928

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط:- ورشة ألوميتال

59 - عادل ابراهيم صالح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  79709 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

8411وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- ورشه نجاره

60 - محمد سيد إبراهيم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  1185 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع    1256وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد وتجارة مستلزمات طبيه ) فيما عدا 

الدويه (  و توريد وتجارة منظفات وادوات نظافه وورقيات ) فيما عدا  الطباعه (

61 - محمد سيد إبراهيم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  1185 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع    1256وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد وتجارة مستلزمات طبيه ) فيما عدا 

الدويه (  و توريد وتجارة منظفات وادوات نظافه وورقيات ) فيما عدا  الطباعه (

62 - مرفت ابراهيم عبدالظاهر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  27914 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع    

6701وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- ورشة تصنيع موبيليا

63 - سراج الدين منير مأمون على تاجر فرد سبق قيده برقم  53629 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    

2454وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة سيارات لحساب الغير 

وتجارة قطع غيار وكماليات السيارات

64 - عصام امين عبدالعال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  69459 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    

11991وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / معرض موتوسكيلت

65 - وائل محمد مصطفى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  74308 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    

8696وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- مكتب رحلت ونقل عمال )

وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(
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66 - محمدي سعيد محمدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76722 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

14828وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :-  مصنع حقن بلستيك 

67 - عبدا محمود امام عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  79789 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    8644

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة وصيانة محمول ) دون استخدام 

الكمبيوتر والنترنت (

68 - صلح على صلح محمود المرصفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  79901 قيد فى 21-06-2022 برقم 

ايداع    8974وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى: - مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (

69 - عصام عنتر محمد بطران تاجر فرد سبق قيده برقم  15606 قيد فى 13-05-2010 برقم ايداع    2661

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد اسطوانات اكسجين ) فيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (

70 - حماده السعيد سليمان عبد العزيز مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم  79428 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

7439وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- بيع وتوزيع وتصنيع معجنات

71 - أسماء عبدالحكيم عبدالعزيز سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  80385 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

10470وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- محل تجارة ملبس )وذلك عدا 

الملبس العسكريه وإكسسواراتها(

72 - ادهم جمال جاب ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  80425 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    10581

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / خدمات زراعيه وتجارة واستصلح 

اراضى ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

73 - امال صلح عبدالعزيز يوسف عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  80430 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

10605وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط الى  /  محل بيع ملبس جاهزه   )  

فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها  (

74 - مصطفي عبدالصمد رجب سالم شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  80460 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

10696وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط الى  /  محل بيع ملبس  )  فيما عدا 

الملبس العسكريه ومستلزماتها  (

75 - احمد السيد احمد لطفى مصطفى كساب تاجر فرد سبق قيده برقم  41735 قيد فى 20-12-2015 برقم 

ايداع    9322وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / كافيه لبيع مشروبات 

ساخنه وبارده وماكولت

76 - محمد سمير محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71819 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    2354وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة قطع غيار سيارات وكماليات

77 - هنداوى محمد هنداوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37452 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع    

1677وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط:  مصنع تخريز بلستيك

78 - خالد احمد محمد على عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  74733 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    9788

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مزرعة تربية و بيع دواجن

79 - زينب سالم يوسف برغوت تاجر فرد سبق قيده برقم  80501 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

10822وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع ادوات منزليه وكهربية ) 

فيما عدا الكمبيوتر (

80 - سيد قاسم على هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  7987 قيد فى 07-10-2008 برقم ايداع    4933وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /ورشه نجاره

81 - ميلد عزيز تكل داود تاجر فرد سبق قيده برقم  18346 قيد فى 16-12-2010 برقم ايداع    6287وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- ورشة تصنيع موبيليا

82 - محمد عبدالرازق فتحى السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21802 قيد فى 11-09-2011 برقم ايداع    

4343وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب توريدات عامه )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(
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83 - اسلم عبدالرحمن يوسف محمد خضير تاجر فرد سبق قيده برقم  41736 قيد فى 20-12-2015 برقم 

ايداع    9326وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /مقاولت وتشطيبات

84 - خالد احمدى صالح محمد اليمنى تاجر فرد سبق قيده برقم  54595 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع    

5252وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ توريدات عموميه )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

85 - طارق متولى للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  68634 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    10362

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه واعمال كهروميكانيكيه )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

86 - محمد عادل السيد محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  79164 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    

6622وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /ثلجه حفظ وتبريد مواد غذائيه 

وايس كريم

87 - محمود حمدى احمد عفيفى مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  61044 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع    

7569وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة وبيع بن و بقاله ) بيع مواد 

غذائية (

88 - ابوبكر عيد احمد السيد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  63046 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع    

12131وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / محل بيع ملبس جاهزه ) فيما 

عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (

89 - ياسر نجيب حسن يوسف النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم  71676 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    

2049وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

90 - امجد عبدالمنعم محمد التهامى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75044 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

10560وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مدشه حبوب

91 - ايه اشرف محمد على المطرى تاجر فرد سبق قيده برقم  77805 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

2629وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة  نشاط   /  كوافير للسيدات ) بيوتى سنتر(

92 - محمود السيد عبدالعزيز محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  78383 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

4361وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مزرعه لتربيه وبيع العجول

93 - اسماء على محمد على عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  22112 قيد فى 03-10-2011 برقم ايداع    

4768وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب توريدات عموميه)  فيما 

عدا الكمبيوتر والنترنت  وتوريد العماله(

94 - امجد محمد عبدالسلم محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  51830 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع    

10009وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  مكتب رحلت ونقل عمال   ) 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى (

95 - خالد فتحى محمد فارس بريك تاجر فرد سبق قيده برقم  54062 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع    

3429وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /تصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(

96 - محمد عبدا عبدالحميد محمد الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  70457 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    

13944وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مزرعة تربية وتسمين وبيع 

دواجن

97 - احمد عبدا عبدالمعطى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71346 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

1308وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بقاله تموينيه

98 - عايده جميل علي فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  80624 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    11194وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مزرعه تربية وبيع دواجن
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99 - تعديل السم التجاري الي /محمد السيد رضوان فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  22751 قيد فى 

28-11-2011 برقم ايداع    5639وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /

مكتب نقل عمال ومقاولت عموميه )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

100 - محمد سعيد حسين محمود ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22815 قيد فى 05-12-2011 برقم ايداع    

5728وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /تجاره الموبيلت واكسسوارات 

المحمول )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر والطباعة(

101 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  27987 قيد فى 15-12-2020 برقم 

ايداع    13660وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:-  بلوره بلستيك

102 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  27987 قيد فى 02-01-2013 برقم 

ايداع    36وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- مصنع بلستيك وخط غسيل 

بلستيك

103 - محمد كمال احمد محمد نصار دبور تاجر فرد سبق قيده برقم  66677 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع    

6662وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- استيراد وتصدير ) وذلك فيما عدا 

المجموعة 1 9 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(

104 - طارق محمود محمود راشد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69858 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع    

12738وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تعبئه وتغليف مجمدات وتصنيع لدى 

الغير

105 - سيد عبد النبي السيد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  80143 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    9674

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  -اضافه نشاط /مصنع لتصنيع الخرطوم البلسنيك

106 - هاله عبدالغنى احمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  6065 قيد فى 01-06-2008 برقم ايداع    2719

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /صناعه الملبس الجاهزه ) فيما عدا 

الملبس العسكرية واكسسواراتها(

107 - مروان على محمد غالب تاجر فرد سبق قيده برقم  31006 قيد فى 19-09-2013 برقم ايداع    4904

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / صيانة الجهزة الكهربائيه  والجهزه 

العلميه الخاصة بالمعامل الهندسيه)دون الكمبيوتر والنترنت ( واستيراد وتصدير) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك بالهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات( 

والتوريدات العموميه والمقاولت العموميه

108 - احمد فؤاد عزالدين ابراهيم حريز تاجر فرد سبق قيده برقم  37243 قيد فى 22-02-2015 برقم ايداع    

1304وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- بيوتي سنتر ) كوافير سيدات ( 

واتيليه ) تاجير فساتين زفاف (

109 - امام اشرف امام سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  68004 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    9197وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى/ مكتب رحلت نقل عمال )وذلك دون توريد 

العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

110 - السيد عادل محمد حسن مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  73416 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

6465وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط:- مزرعة تسمين وبيع دواجن

111 - علء على عواد حميد تاجر فرد سبق قيده برقم  75072 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    5686وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- تجارة اسمدة ومخصبات زراعيه ومبيدات 

زراعيه

112 - احمد سامي حسن حسين عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  6817 قيد فى 14-07-2008 برقم ايداع    

3585وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي //مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(
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113 - مروان على محمد غالب تاجر فرد سبق قيده برقم  31006 قيد فى 19-09-2013 برقم ايداع    4904

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/  مقاولت عموميه وتجهيزات معامل 

وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

114 - هدى محمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  43016 قيد فى 09-03-2016 برقم ايداع    2084وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /مزرعه لتربيه وبيع الدواجن

115 - محمد عبدالستار عبدربه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  67383 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    

8083وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / طحن وحقن بلستيك

116 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  70116 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

6985وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  بيع قهوه وحبوب 

117 - الء ناصر لطفى عبدالوهاب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  70116 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    

13242وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع بن ومشروبات

118 - مصطفى حسين محمد منسي شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  72963 قيد فى 17-05-2021 برقم ايداع    

5300وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - إضافة نشاط:- تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات 

وخدمات التخلص المن النهائي من جميع أنواع المخلفات وإقامة وتشغيل مصنع الفرز ومعالجة وتدوير فرم جميع 

أنواع المخلفات وتصنيع بدائل الطاقه من المخلفات والستيراد والتصدير )وذلك بعد الحصول على الموافقات 

والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة وفيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(

119 - أسامه عبدالمعطي محمد عبدالمعطي تاجر فرد سبق قيده برقم  74614 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

9495وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- ورشة ألوميتال وتوريدات 

عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

120 - سيد رمضان ابراهيم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  79203 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

6715وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره قطع غيار تروسيكلت 

ومتوسيكلت وتوك توك

121 - مسعد طلعت محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  38099 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع    2763

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع تقطيع وتصنيع وتشغيل 

الخشاب

122 - احمد محمد مرزوق خليل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  45910 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع    

7967وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مكتب تصدير وذلك فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(

123 - نورا محمدى سيد حسن دبوس تاجر فرد سبق قيده برقم  62831 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    

11599وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت ونقل عمال )

وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

124 - عرفه فتحى مهدى احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74068 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

8143وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط الى  /  تجاره  خضار وفاكهه 

125 - محمد السعيد محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  77947 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    3067

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- مقاولت عامة

126 - شريف مسعد محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  79097 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    6418

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

127 - أحمد فتحي عبدالسميع عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  79761 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    

8548وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / ورشة نجاره
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128 - ياسر جمال محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  80881 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    11985

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اضافه نشاط  /  أقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته 

والكافيتريات 

129 - مغربى محمد عبدالعاطى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  10710 قيد فى 07-05-2009 برقم ايداع    

10710وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /مصنع ملبس جاهزه )وذلك عدا 

الملبس العسكريه وإكسسواراتها(

130 - محمود عزت احمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  22803 قيد فى 01-12-2011 برقم ايداع    

5712وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط: بيع مشغولت ذهبيه )بعد الحصول 

على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخليه (

131 - سامح ربيع سليمان على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  32118 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

5489وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /مصنع حقن بلستيك وسحب مواسير

132 - السيد صبحى السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61821 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع    

9315وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط: توريدات عموميه )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

133 - محمد مطراوى محمد سعيد محمود نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  64760 قيد فى 02-03-2020 برقم 

ايداع    2706وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- تجارة ورقيات 

ومنظفات

134 - حسام سلمه محمود سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  66662 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع    

6636وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد وبيع خضار وفاكهه

135 - خليفه عصام خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78429 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    4499

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /مزرعه لتربيه وتسمين وبيع الدواجن

136 - رضا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  80055 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

9387وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط:  مزرعة تربية وبيع دواجن

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52772 وتم ايداعه بتاريخ   

14-01-2018  برقم ايداع 431.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مؤسسة السالم وللستثمار العقارى

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68175 وتم ايداعه بتاريخ   

27-09-2020  برقم ايداع 9,518.000 الى : - تعديل السمه التجاريه إلى:- العربيه للمقاولت والتوريدات 

العموميه

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68871 وتم ايداعه بتاريخ   

22-10-2020  برقم ايداع 10,830.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مصنع ستارز كلوب للملبس 

الجاهزه

4 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70343 وتم ايداعه بتاريخ   

16-12-2020  برقم ايداع 13,714.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / دريم كاربت لتجارة السجاد

5 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71616 وتم ايداعه بتاريخ   

16-02-2021  برقم ايداع 1,931.000 الى : تعديل النشاط / المجد للدوات الكهربائيه

6 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80018 وتم ايداعه بتاريخ   

27-06-2022  برقم ايداع 9,288.000 الى : تعديل السمة التجارية / العرابي لصناعة الخزانات

7 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39969 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2015  برقم ايداع 6,179.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ القصى للثاث المكتبى

8 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66049 وتم ايداعه بتاريخ   

06-07-2020  برقم ايداع 5,442.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ليوجد

9 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73066 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2021  برقم ايداع 5,560.000 الى : تعديل السمة الى/ مكتب ام تى اس m t s للنقل والتوريدات

10 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78080 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2022  برقم ايداع 3,410.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ رويال تون للسماعات الطبية 

royal tone

11 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79007 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2022  برقم ايداع 6,126.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى  /  سكاى ميديكال 

12 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24967 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2012  برقم ايداع 2,440.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ مؤسسة الخلص لتجارة 

البلستيك والتوريدات العمومية والستيراد والتصدير

13 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33881 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2014  برقم ايداع 3,003.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / مكتب النجاح للمقاولت 

وتوريد وتركيب التكييفات

14 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76096 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2021  برقم ايداع 13,273.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ ليوجد

15 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   625 وتم ايداعه بتاريخ   

21-05-2007  برقم ايداع 657.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / النور للرحلت

16 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72616 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-04-2021  برقم ايداع 4,416.000 الى : الندي لبيع /الفاكهه والخضروات

17 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80304 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-07-2022  برقم ايداع 10,151.000 الى : تعديل السمه التجاريه / كادى كار لبيع قطع غيار 

واكسسوار سيارات

18 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6428 وتم ايداعه بتاريخ   

19-06-2008  برقم ايداع 3,141.000 الى : تعديل السمه الي / ام بي لصناعة الستالس استيل
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19 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14955 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-03-2010  برقم ايداع 1,492.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / طيبه للمقاولت العامه 

والتوريدات والتطوير العقارى

20 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42303 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-01-2016  برقم ايداع 656.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/الحوت الذهبى للمحمول

21 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74141 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2021  برقم ايداع 8,337.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / ليوجد

22 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   80632 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2022  برقم ايداع 11,216.000 الى : احمد مفرح احمد غــازى

23 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80632 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 11,216.000 الى : مؤسسه غازى لند

24 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11225 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2009  برقم ايداع 2,747.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / ليوجد

25 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36572 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-01-2015  برقم ايداع 174.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / الصفوه اورثوكير  للمستلزمات 

الطبية

26 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65076 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2020  برقم ايداع 3,435.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ ليوجد

27 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73217 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-06-2021  برقم ايداع 5,932.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / مؤسسة المنجود للستيراد 

والتوريدات

28 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   74007 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2021  برقم ايداع 7,970.000 الى : تعديل السم التجارى الى/ شريف احمد محمود هندى

29 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   72296 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2021  برقم ايداع 3,531.000 الى : تعديل السم التجارى الى / مؤسسه الشريف للتوريدات العامه 

والتركيبات

30 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57148 وتم ايداعه 

pistro بتاريخ   15-11-2018  برقم ايداع 11,586.000 الى : تعديل السمه التجاريه /بسترو

31 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63992 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-01-2020  برقم ايداع 1,016.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / العاصمه لحفظ المواد 

الغذائية

32 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80155 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2022  برقم ايداع 9,706.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / المجد للستيراد والتصدير

33 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40159 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2015  برقم ايداع 6,502.000 الى : تعديل السمه الي / مكتب كونكشن للتشطيبات 

والتوريدات العموميه

34 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76177 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-11-2021  برقم ايداع 13,440.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الحمد للتصدير وتجارة 

المعادن

35 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1185 وتم ايداعه بتاريخ   

26-06-2007  برقم ايداع 1,256.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ألسر للتجارة والتوريد

36 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69459 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-2020  برقم ايداع 11,991.000 الى : ورشه روتانا شوز لتصنيع وتجاره وبيع الحذيه

37 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79901 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-06-2022  برقم ايداع 8,974.000 الى : اضافة سمة تجارية - المتحدة للملبس الجاهزه
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38 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80612 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 11,150.000 الى : اضافه سمه تجاريه  //مصنع الزهور للمنظفات 

الصناعيه

39 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79428 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 7,439.000 الى : تعديل السمة التجارية الى:- مصنع الفيروز للمعجنات

40 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80425 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2022  برقم ايداع 10,581.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / الهدى للخدمات الزراعيه

41 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   80781 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2022  برقم ايداع 11,708.000 الى : احمد محمد السعيد ابراهيم محمد

42 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72217 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-03-2021  برقم ايداع 3,229.000 الى : اضافه سمه تجاريه /معلف الحمد لتربيه وبيع المواشي

43 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77637 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2022  برقم ايداع 2,172.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- ورشه الرزاق للثاث 

المودرن

44 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50700 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2017  برقم ايداع 7,367.000 الى : إضافة سمه تجاريه/ الخلص لتجارة مخلفات الخرده 

بأنواعها

45 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70213 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-12-2020  برقم ايداع 13,459.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي/ الفادي لتخريز البلستيك

46 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79550 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-06-2022  برقم ايداع 7,853.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / كوالتي بيلدرز للمقاولت

47 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80349 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-07-2022  برقم ايداع 10,350.000 الى : اضافة سمة تجارية / العالمية لتشكيل وتشغيل المعادن 

والثاث المعدني والمكتبي

48 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80709 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 11,411.000 الى : اضافة سمة تجارية :- الهنا للتوريدات العمومية

49 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21802 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-09-2011  برقم ايداع 4,343.000 الى : تعديل السمه التجارية الى/ مكتب الرضا للتوريدات 

العامه

50 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76760 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2021  برقم ايداع 14,930.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ل يوجد

51 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77637 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2022  برقم ايداع 2,172.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- ورشه الرزاق للثاث 

المودرن

52 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14181 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2010  برقم ايداع 523.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / المتحده لبيع السمنت وحديد 

التسليح

53 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61044 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2019  برقم ايداع 7,569.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ الدهم لبيع وتجارة البن

54 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63046 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2019  برقم ايداع 12,131.000 الى :  تعديل السمه التجارية الى / الموسكى لبيع الملبس 

الجاهزه

55 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22112 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-10-2011  برقم ايداع 4,768.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ليوجد
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56 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51830 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2017  برقم ايداع 10,009.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ليوجد

57 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54062 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-03-2018  برقم ايداع 3,429.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ مكتب الفارس للتوريدات 

والمقاولت العمومية والستيراد والتصدير

58 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70457 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2020  برقم ايداع 13,944.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ليوجد

59 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22751 وتم ايداعه بتاريخ   

28-11-2011  برقم ايداع 5,639.000 الى :  تعديل السم التجاري الي /محمد السيد رضوان فرج

60 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22815 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2011  برقم ايداع 5,728.000 الى : السمه التجاريه/ ميمو ستور لتجاره المحمول

61 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6065 وتم ايداعه بتاريخ   

01-06-2008  برقم ايداع 2,719.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي /الهاله لتصنيع الملبس

62 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30873 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2013  برقم ايداع 4,686.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / فيوتشر ترانسبورت

63 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31006 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-09-2013  برقم ايداع 4,904.000 الى : تعديل السمه التجارية الى/ ميجا لصيانة الجهزة 

الكهربائية والجهزة العلميه والتوريدات العموميه والمقاولت العموميه

64 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37243 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2015  برقم ايداع 1,304.000 الى : تعديل السمة التجارية الى:- بيوتي سنتر واتيليه الماسة

65 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79429 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 7,441.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ليوجد

66 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80945 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2022  برقم ايداع 12,198.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي /المؤسسه اليطاليه لتوريد 

الثاث

67 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31006 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-09-2013  برقم ايداع 4,904.000 الى : تعديل السمه التجارية الى/ ميجا لتجهيزات المعامل 

والتوريدات العموميه

68 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70116 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2020  برقم ايداع 13,242.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / بيت البن

69 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79710 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2022  برقم ايداع 8,412.000 الى : تعديل السمه التجارية الى/ markliz - ماركليز

70 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45910 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-10-2016  برقم ايداع 7,967.000 الى : تعديل السمه / كيان الفراعنه للتصدير

71 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77947 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2022  برقم ايداع 3,067.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / رومات كيميكالز - 

rawmat chemicals

72 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80992 وتم ايداعه 

 femto tel بتاريخ   28-08-2022  برقم ايداع 12,330.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى/ فيمتوتل

للمقاولت العامه والتوريدات

73 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32118 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-04-2022  برقم ايداع 5,489.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي /مصنع المل لحقن البلستيك 

وسحب المواسير
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74 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61821 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-09-2019  برقم ايداع 9,315.000 الى : تعديل السمه التجارية الى/ مؤسسة الوعد للنقل 

والتوريدات العموميه

الشخاص

1 - مختار عبدالعليم دسوقي رضوان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   13088 وتم ايداعه بتاريخ  2009-11-10 

برقم ايداع    5167تم التأشير فى تاريخ   10-11-2009   بــ  

2 - رابح حامد محمد مسلم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   28136 وتم ايداعه بتاريخ  14-01-2013 برقم 

ايداع    271تم التأشير فى تاريخ   14-01-2013   بــ  

3 - احمد مفرح احمد غــازى  مدير فرع المقيد برقم قيد   80632 وتم ايداعه بتاريخ  08-08-2022 برقم ايداع    

11216تم التأشير فى تاريخ   08-08-2022   بــ  

4 - احمد محمد السعيد ابراهيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   80781 وتم ايداعه بتاريخ  16-08-2022 برقم 

ايداع    11708تم التأشير فى تاريخ   16-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - محمد عبدالحميد محمود ابوالعل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61547 قيدت فى 15-09-2019 برقم 

ايداع   8698 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة وذلك بعقد مصدق على 

توقيعاته برقم 2022 م مكتب توثيق بنها

2 - محمد عبدالحميد محمود ابوالعل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61547 قيدت فى 15-09-2019 برقم 

ايداع   8698 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

3 - محمود احمد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    73946 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع   7825 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيها بموجب عقد ملخصه مسجل 

ومشهر عنه برقم 446 بتاريخ 2022/07/31 شركات جنوب بنها

4 - محمود احمد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    73946 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع   7825 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

5 - نرفين عوض ا دردير احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61058 قيدت فى 15-08-2019 برقم 

ايداع   7604 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بحل الشركة وتصفيتها

6 - نرفين عوض ا دردير احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61058 قيدت فى 15-08-2019 برقم 

ايداع   7604 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها وتسلم كل شريك 

كافة مستحقاته

7 - سيد احمد على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    21867 قيدت فى 14-09-2011 برقم ايداع   

4418 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بحل الشركه

8 - سيد احمد على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    21867 قيدت فى 14-09-2011 برقم ايداع   

4418 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها

9 - نادر محمد السيد محمد القليوبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    62837 قيدت فى 25-11-2019 برقم 

ايداع   11609 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بتصفية الشركة وفضها

10 - نادر محمد السيد محمد القليوبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    62837 قيدت فى 25-11-2019 برقم 

ايداع   11609 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب وفسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة مستحقاته

11 - سمايا للتجارة والمقاولت محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16453 قيدت فى 

11-07-2010 برقم ايداع   3802 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل حل وتصفية الشركه
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رأس المال

1 - تعديل السم التجارى للشركه  سيد سيد محمود على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     45247 قيدت فى 

11-08-2016 برقم ايداع    6678وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

2 - عمر محمد ابراهيم حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     73833 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    

7540وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - عبدا ومصطفى لتجاره وتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     38236 قيدت فى 15-04-2015 برقم 

ايداع    3018وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

4 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / احمد طه ابراهيم محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     59140 

قيدت فى 21-03-2019 برقم ايداع    3062وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

17,000.000
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العناوين

1 - سعد صلح سعد على الدويك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     50565 قيدت فى 15-08-2017 برقم 

ايداع    6978وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1عزبه ابو سنه

2 - سعد صلح سعد على الدويك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     50565 قيدت فى 15-08-2017 برقم 

ايداع    6978وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان المركز 

الرئيسى الى / حوض المائه 41 - ميت حلفا

3 - كيمى تريد للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     50565 قيدت فى 15-08-2017 برقم ايداع    

6978وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان المركز الرئيسى الى 

/ حوض المائه 41 - ميت حلفا

4 - كيمى تريد للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     50565 قيدت فى 15-08-2017 برقم ايداع    

6978وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1عزبه ابو سنه

5 - هديه محمود سليمان الكرشب وشركائها شركة سبق قيدها برقم     74070 قيدت فى 29-07-2021 برقم 

ايداع    8150وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / كفر 

الشيخه سالمه - ملك / حمدى احمد ابراهيم حرب

6 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     62859 قيدت فى 26-11-2019 برقم 

ايداع    11663وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحده رقم 309 الدور 

الثالث مبني )b4 ( المركز التجاري ) اسبانيا بلزا ( قطعة رقم 4 مدخل 4

7 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     62859 قيدت فى 26-11-2019 برقم 

ايداع    11663وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية دور ارضي بجوار 

مسجد النور - قرية الغديري بملك/ عادل صلح محمد عبدالرحمن

8 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     62859 قيدت فى 26-11-2019 برقم 

ايداع    11663وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم th 14 الدور 

الثالث مول ميراج اول طريق السويس مع محور مصطفى محمود التجمع الول

9 - تامر السيد ابراهيم رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     73882 قيدت فى 11-07-2021 برقم ايداع    

7674وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- قطعه رقم 

)4( بلوك )13040( شارع )70( - الدور الرضي المنطقة الصناعيه الولى

10 - مصطفى مأمون السيد إبراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     42815 قيدت فى 25-02-2016 برقم 

ايداع    1666وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 

المبني التجاري قطعة رقم 123 و 124 مركز الحي السادس

11 - تعديل السم التجارى الى  حازم سيد محمد ابراهيم الشابورى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     43439 

قيدت فى 03-04-2016 برقم ايداع    2918وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر إلغاء فرع الشركه الكائن في المحل التجاري رقم )3( الكائن بالدور الرضي من ناحية اليمين 

بالعقار رقم )5( تقسيم الكوثر الجديد

12 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / عبده البلح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     67321 قيدت فى 

02-09-2020 برقم ايداع    7981وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى / الوحده رقم 165 الدور الثالث مبنى الحجاز مول - الحى الول
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13 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / عبده البلح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     67321 قيدت فى 

02-09-2020 برقم ايداع    7981وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

جمعية المهندسين العرب - قطعه رقم 41/ ب بوابه رقم 7 - انشاص الرمل

14 - محمد سعيد محمد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     50933 قيدت فى 17-09-2017 برقم ايداع    

7927وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الدور الرض 

وجزء من الدور الثانى حى طابا - مدخل بنها القبلى - ملك / عصام محمد محمود معروف

النشاط

1 - محمد عبدالعزيز محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     55220 قيدت فى 21-06-2018 برقم ايداع    

6289 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /  تجارة الرخام والمقاولت

2 - هبه السيد على عبدالله حمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     62859 قيدت فى 26-11-2019 برقم 

ايداع    11663 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / تصنيع 

وتجميع وتوريد وتركيب اجهزة التدفئة المركزية ومستلزماتها والسخانات بكافة انواعها ومستلزماته والغليات 

بكافة انواعها ومستلزماتها والدفايات بجميع انواعها ومستلزماتها والمبادلت الحراريه بكافة انواعها ومستلزماتها 

واجهزة التكييف والتبريد بكافة انواعها ومستلزماتها والطلمبات ومضخات المياه بكافة انواعها ومستلزماتها وفلتر 

تنقية الهواء والمياه بكافة انواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها . والتوريدات العمومية 

والمقاولت والستيراد والتصدير

3 - عمر محمد ابراهيم حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     73833 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    

7540 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط:- الستيراد والتصدير فيما هو مسموح 

ومصرح به قانونا  )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين 

المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(

الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / احمد طه ابراهيم محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     59140 

قيدت فى 21-03-2019 برقم ايداع    3062 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 67321   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-09-2020 برقم ايداع    7981 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / عبده البلح 

وشركاه

2 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59140   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-03-2019 برقم ايداع    3062 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / احمد طه ابراهيم 

محمد وشريكه
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الشخاص

1 - خالد  عبدالعزيز على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24344   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-28 

برقم ايداع   1566 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2 - هبه السيد على عبدالله حمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    62859   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2019 برقم ايداع   11663 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  ولها منفرده الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولها حق التوقيع على القتراض والرهن 

لصالح البنوك وللنفس وللغير وكذلك لها الحق في توكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك امام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وذلك باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل وتفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر

3 - عبد ا محمد عبد ا حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    73882   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2021 برقم ايداع   7674 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2021  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع :- 

ادارة الشركة والتوقيع موكله لجميع الطراف مجتمعين او منفردين ولكل منهما حق النفراد بالتوقيع عن الشركة 

بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اغراضها ولتحقيق اهدافها على  انه فيما يختص 

بالتعامل مع البنوك فيكون التوقيع للشريك الول منفردا وفيما يختص برهن او بيع عقارات واصول الشركة  

والقتراض من البنوك فيجب ان تصدر من الشركاء جميعا

4 - عوض عبده عوض ابراهيم البلح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67321   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2020 برقم ايداع   7981 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  و شوقي عبده عوض ابراهيم  - 

شريك متضامن 2880730120471 الدقهليه مصري ولهما حق التوقيع باسم الشركة امام البنوك وفتح الحسابات 

ولهما الحق فى السحب واليداع وصرف اى مبالغ ماليه خاصة بالشركة من البنوك وكافة العمال الخاصه 

بالبنوك مجتمعين او منفردين فيما عدا اعمال بيع او شراء اصول والقتراض او الرهن وجميع العمال الناقله 

للملكيه فلبد ان تكون بموافقة جميع الشركاء وللمدير الحق فى توكيل الغير من الشركاء او غيرهم فى كل او 

بعض اختصاصته

5 - منصور على محمود سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59140   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2019 برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

6 - ابراهيم  احمد  طه ابراهيم  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    59140   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2019 برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

7 - احمد طه ابراهيم محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59140   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-21 

برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  من حق الشريك المتضامن منفردا ويجوز له 

التعامل باسم الشركة امام الجهات الحكومية وله فتح الحسابات فى البنوك والتعامل عليها منفردا وله كذلك حق 

القتراض باسم الشركة وله التصرف فى اصول الشركة بالبيع او الرهن

8 - كريم محمد سيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59140   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-21 

برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

9 - ياسر محمد حسن خليل خير الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59140   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2019 برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

10 - حميدو مستور عزب محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59140   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2019 برقم ايداع   3062 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - ريمون رفعت فؤاد مكارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   492   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

515 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

2 - نصر محمد محمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1423   قيدت فى   14-07-2007 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-13

3 - رضا محمود يوسف على الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11917   قيدت فى   10-08-2009 برقم 

ايداع    3585 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-08-09

4 - امير عبدالحليم محمد منصور النواوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16977   قيدت فى   2010-08-22 

برقم ايداع    4492 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

5 - مصطفى احمد ابراهيم قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17861   قيدت فى   03-11-2010 برقم ايداع    

5659 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

6 - احمد عبدالنبى رزق عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23401   قيدت فى   18-01-2012 برقم ايداع    

290 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

7 - محمد عادل شوقى محمد الحصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23825   قيدت فى   19-02-2012 برقم 

ايداع    847 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

8 - ناصر احمد زكى المشتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24172   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

1331 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

9 - حاتم عبدالمنعم عبدالبديع عبدالمنعم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25186   قيدت فى   2012-05-30 

برقم ايداع    2737 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

10 - رمضان عبدالنبى عبدالمقصود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25807   قيدت فى   2012-07-26 

برقم ايداع    3649 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

11 - عمر ابراهيم السيد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35376   قيدت فى   19-10-2014 برقم ايداع    

5672 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

12 - داليا عزيز محمد مصطفى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41437   قيدت فى   29-11-2015 برقم 

ايداع    8802 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

13 - هلل عبدا جاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46835   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

9928 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

14 - وليد طارق امام محمد عفيفى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48078   قيدت فى   2017-02-19 

برقم ايداع    1546 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

15 - محمد عبدالحميد محمد ابراهيم عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48453   قيدت فى   2017-03-13 

برقم ايداع    2351 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

16 - بدوى محمد عليوه السيد سماح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49318   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    4145 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

17 - ميرفت مصطفى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49369   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

4260 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

18 - ابراهيم فريد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   529   قيدت فى   23-11-2014 برقم ايداع    

6600 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

19 - سيد صلح شافعى جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19068   قيدت فى   22-02-2011 برقم ايداع    

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

20 - باسم ناصف انيس يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20973   قيدت فى   04-07-2011 برقم ايداع    

2977 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

21 - محمد جمعة محمد احمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21362   قيدت فى   31-07-2011 برقم 

ايداع    3725 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30
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22 - سميره احمد غريب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21883   قيدت فى   18-09-2011 برقم ايداع    

4438 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

23 - خالد احمد زكى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26121   قيدت فى   28-08-2012 برقم ايداع    

4101 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

24 - رشا عبداللطيف عبدالمقصود عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34876   قيدت فى   

01-09-2014 برقم ايداع    4750 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-31

25 - حماده صلح حميده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39969   قيدت فى   17-08-2015 برقم ايداع    

6179 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

26 - تعديل السم التجارى الى عمرو احمد مصطفى مصطفى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40348   

قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    6829 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-09

27 - سليم عفنان سليم سعيد رفيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44169   قيدت فى   19-05-2016 برقم ايداع    

4421 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

28 - نظيرة على عبدالغنى جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45075   قيدت فى   02-08-2016 برقم ايداع    

6320 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

29 - مكتب هارون لتاجير السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45556   قيدت فى   30-08-2016 برقم 

ايداع    7258 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

30 - شوقى ابراهيم امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46042   قيدت فى   10-10-2016 برقم ايداع    

8235 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

31 - اسماء حلمى على جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49541   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

4637 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

32 - عبدالبارى لتجاره الملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50341   قيدت فى   2017-08-01 

برقم ايداع    6413 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

33 - محمد السيد محمدى سعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   973   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    

1031 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

34 - عادل محمد محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1723   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

1831 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

35 - عماد لطفى زكى عبدالرازق هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24573   قيدت فى   2012-04-15 

برقم ايداع    1893 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-14

36 - محمد صالح مصلح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24967   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

2440 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

37 - احمد عزت محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25790   قيدت فى   24-07-2012 برقم 

ايداع    3624 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

38 - محمد حسين على ابو شيخة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25986   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

3904 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

39 - مايكل ملك صبرى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34981   قيدت فى   08-09-2014 برقم ايداع    

4936 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

40 - حربى عبدالحليم محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35276   قيدت فى   08-10-2014 برقم 

ايداع    5497 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-07

41 - حنان حنفى على السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36992   قيدت فى   09-02-2015 برقم ايداع    

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

42 - مدحت سمير خضر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38094   قيدت فى   07-04-2015 برقم ايداع    

2757 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06
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43 - خيرى محمد عزب عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49777   قيدت فى   12-06-2017 برقم ايداع    

5154 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

44 - السيد مختار احمد حسين مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50413   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    6602 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

45 - سهير عويس على نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   696   قيدت فى   24-05-2007 برقم ايداع    737 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

46 - تعديل السم التجاري إلى:- مؤسسة الطويل للمجوهرات والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1019   قيدت فى   16-06-2007 برقم ايداع    1079 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-15

47 - محمد محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1503   قيدت فى   18-07-2007 برقم ايداع    

1596 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

48 - عمر عبد القادر موسي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1595   قيدت فى   24-03-2009 برقم ايداع    

1425 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

49 - عمر عبدالقادر موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1595   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

1695 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

50 - نور شبل فرحات ابراهيم زعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1697   قيدت فى   01-08-2007 برقم 

ايداع    1801 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

51 - ايهاب سالم عوده نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15133   قيدت فى   12-04-2010 برقم ايداع    

1731 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

52 - المغازى للتركيبات والعمال المكانيكية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19196   قيدت فى   2011-03-06 

برقم ايداع    895 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

53 - بدر عبدالرازق عبدالنبى بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21726   قيدت فى   04-09-2011 برقم 

ايداع    4229 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

54 - شعبان سعيد نبراوى نبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25354   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

2989 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

55 - يوسف صابر محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25643   قيدت فى   11-07-2012 برقم ايداع    

3405 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

56 - حسام عبدالعاطى محمد ابراهيم هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25967   قيدت فى   2012-08-12 

برقم ايداع    3880 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

57 - سيد عبدالنبى السيد على حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26067   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    4024 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

58 - احمد سعيد احمد صالح بيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26209   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

4223 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

59 - طاهر عبدالرحمن على سليمان كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28611   قيدت فى   2013-02-13 

برقم ايداع    962 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

60 - جمال عبدالجواد قناوى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41903   قيدت فى   29-12-2015 برقم 

ايداع    9635 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

61 - فادى مكرم كامل تكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   900   قيدت فى   07-06-2007 برقم ايداع    954 

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

62 - اكرامى محمود سيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3058   قيدت فى   19-11-2007 برقم ايداع    

3280 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

63 - محمود سيد بدوى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6428   قيدت فى   19-06-2008 برقم ايداع    

3141 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-18

64 - ايهاب عبدالتواب سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14965   قيدت فى   30-03-2010 برقم ايداع    

1504 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29
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65 - عصام خيرت يعقوب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20255   قيدت فى   24-05-2011 برقم 

ايداع    2265 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

66 - محمد سيد صادق غائب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28162   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    

4783 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

67 - هانى على حافظ حسن رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31176   قيدت فى   03-10-2013 برقم 

ايداع    5196 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-02

68 - عمرو سعيد مسلم بيومى عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31688   قيدت فى   20-11-2013 برقم 

ايداع    6053 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-19

69 - صابر احمد ابراهيم حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33223   قيدت فى   27-03-2014 برقم ايداع    

1803 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-26

70 - حسام سلمه نصار على حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37275   قيدت فى   24-02-2015 برقم 

ايداع    1366 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

71 - هند دسوقي السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37317   قيدت فى   26-02-2015 برقم ايداع    

1441 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

72 - تعديل السم التجارى الى  السعيد لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46674   

قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    9600 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-20

73 - وفاء عبدالرحمن حسين امام النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48548   قيدت فى   2017-03-16 

برقم ايداع    2512 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

74 - حسين طه صابر اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48851   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

3151 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

75 - انتصار احمد اسماعيل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50047   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

5780 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

76 - عبدالرحمن محمد محمود سرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   537   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

563 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

77 - وليد صلح محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1600   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

1700 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

78 - وليد صلح محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1600   قيدت فى   14-11-2013 برقم ايداع    

5879 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

79 - ناصر محمد حامد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3540   قيدت فى   24-12-2007 برقم ايداع    

3810 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-23

80 - عاصم الفت فكرى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4034   قيدت فى   28-01-2008 برقم ايداع    

427 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-27

81 - يونس محمود بيومى محمود العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5601   قيدت فى   05-05-2008 برقم 

ايداع    2184 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-04

82 - مصطفى محمود عبدالنبى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8053   قيدت فى   12-10-2008 برقم 

ايداع    5011 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-10-11

83 - نجلء محمد السنهراوى عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15075   قيدت فى   

08-04-2010 برقم ايداع    1648 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-07

84 - مصطفى عبدا صالح محمد شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17460   قيدت فى   07-10-2010 برقم 

ايداع    5124 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

85 - يحيى زكريا امين السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19405   قيدت فى   22-03-2011 برقم 

ايداع    1190 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21
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86 - نبيل داود سليمان جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20393   قيدت فى   02-06-2011 برقم ايداع    

2439 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

87 - ابراهيم خالد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26009   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

3939 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

88 - نرمين حسين عبدالمنعم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29853   قيدت فى   14-05-2013 برقم 

ايداع    2952 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-13

89 - انتصار احمد محمد عفيفى البديوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38941   قيدت فى   2015-05-25 

برقم ايداع    4296 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

90 - محمد نجاح نصرالدين امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43451   قيدت فى   03-04-2016 برقم ايداع    

2939 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

91 - هدى السيد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44856   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

5876 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

92 - امل عبدالمعطى عبدالقادر عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46098   قيدت فى   12-10-2016 برقم 

ايداع    8346 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

93 - علفة الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47017   قيدت فى   15-12-2016 برقم ايداع    10308 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

94 - حسين فتحى عبدالفتاح العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48220   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    1852 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

95 - حسين فتحي عبدالفتاح العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48220   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    4447 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

96 - اشرف عبدالخالق عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1273   قيدت فى   03-07-2007 برقم 

ايداع    1350 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

97 - محمد محمد سلمه على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11225   قيدت فى   16-06-2009 برقم 

ايداع    2747 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-15

98 - صيدلية د/عماد محمد عبدالعظيم عامر بان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20496   قيدت فى   

09-06-2011 برقم ايداع    2579 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-08

99 - تعديل السم التجارى الى  احمد السيد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24368   قيدت فى   

29-03-2012 برقم ايداع    1600 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-28

100 - مصطفى رشدان مصطفى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26826   قيدت فى   07-10-2012 برقم 

ايداع    5098 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-07

101 - حسين حسن محمد على شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38476   قيدت فى   28-04-2015 برقم 

ايداع    3448 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

102 - اميره طلعت احمد الزلبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38655   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

3785 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

103 - محمد فهمى السيد محمد هدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39601   قيدت فى   14-07-2015 برقم 

ايداع    5482 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

104 - رمضان ابوسريع محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43811   قيدت فى   24-04-2016 برقم 

ايداع    3681 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

105 - احمد سعيد محمد علي سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46848   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    9956 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

106 - احمد على عبدالفتاح سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49127   قيدت فى   23-04-2017 برقم 

ايداع    3723 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22
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107 - هيبا مرسي هندى مرسي نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50160   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    6015 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

108 - اسامه فوزى فرايم ارمنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50691   قيدت فى   24-08-2017 برقم 

ايداع    7338 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

109 - محمد طارق السيد محمد مصطفى امين خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1000   قيدت فى   

13-06-2007 برقم ايداع    1058 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-12

110 - حسام احمد عبدالحميد شراره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9646   قيدت فى   16-02-2009 برقم 

ايداع    781 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

111 - محمد عبدالهادى فهمى فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11592   قيدت فى   16-07-2009 برقم 

ايداع    3181 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-15

112 - ايمان احمد عبدالحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13820   قيدت فى   05-01-2010 برقم 

ايداع    63 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04

113 - زكريا احمد متولى مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13972   قيدت فى   17-01-2010 برقم ايداع    

259 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

114 - حسنى عبداللة حسن السيد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22568   قيدت فى   13-11-2011 برقم 

ايداع    5389 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

115 - منى السيد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25212   قيدت فى   31-05-2012 برقم ايداع    

2777 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

116 - خالد احمد عزب سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25217   قيدت فى   03-06-2012 برقم ايداع    

2788 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

117 - منار محمود محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25770   قيدت فى   22-07-2012 برقم ايداع    

3593 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

118 - محمد محمد عبدالفتاح اسماعيل ابو نار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25994   قيدت فى   

12-08-2012 برقم ايداع    3914 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-11

119 - اميرة محمد سليمان عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26064   قيدت فى   23-08-2012 برقم 

ايداع    4019 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

120 - احمد عبدالرسول احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26208   قيدت فى   03-09-2012 برقم 

ايداع    4222 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

121 - السيد عبدالخالق رفاعى عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33248   قيدت فى   2014-03-30 

برقم ايداع    1844 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

122 - فاتن صلح على مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39273   قيدت فى   15-06-2015 برقم ايداع    

4891 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

123 - علء فتحى فهمى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43950   قيدت فى   08-05-2016 برقم ايداع    

3990 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

124 - عبدا جلل سيد عبده حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45485   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    7121 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

125 - ايهاب عادل رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48389   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

2212 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

126 - مسعد سعيد حسن حسن حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49955   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    5570 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

127 - محمد احمد فرج عبدالحميد العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50058   قيدت فى   2017-07-12 

برقم ايداع    5795 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11
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128 - رضا محمد عبدالمعبود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50502   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    6822 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

129 - اميره عطيه محمد على سليمان غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50767   قيدت فى   2017-08-30 

برقم ايداع    7541 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

130 - هانى محمد عبدالحميد محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1136   قيدت فى   2007-06-23 

برقم ايداع    1206 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-22

131 - محمد حسن عشماوى سعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1575   قيدت فى   24-07-2007 برقم 

ايداع    1671 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

132 - نجم الدين محمد نعيم عبدالعزيز الكمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1801   قيدت فى   2007-08-12 

برقم ايداع    1917 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

133 - طاهر سيد عبدالحميد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5555   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    

9860 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

134 - احمد حافظ علي عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6592   قيدت فى   29-06-2008 برقم ايداع    

3329 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-28

135 - رضا محمد عبدالمنعم عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15248   قيدت فى   19-04-2010 برقم 

ايداع    1881 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

136 - وائل عزت رزق اسماعيل صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25879   قيدت فى   2012-08-02 

برقم ايداع    3757 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

137 - منال عبدالعزيز ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33774   قيدت فى   2014-05-15 

برقم ايداع    2835 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

138 - نبيهه عليوه عزب طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37080   قيدت فى   15-02-2015 برقم ايداع    

1026 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

139 - احمد حمدى عبدا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45976   قيدت فى   05-10-2016 برقم 

ايداع    8093 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

140 - منال عبدالجواد مصلحى عبدالمعطى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46620   قيدت فى   

17-11-2016 برقم ايداع    9491 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-16

141 - سماح النحاس عفيفى حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49557   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    4694 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

142 - طه عبدالجواد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   714   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

758 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

143 - عصام عبد اللطيف عبدالسميع عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1244   قيدت فى   2007-07-01 

برقم ايداع    1319 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

144 - السيد محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4605   قيدت فى   03-03-2008 برقم ايداع    

1056 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-02

145 - بيومى رمضان بيومى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15986   قيدت فى   09-06-2010 برقم 

ايداع    3190 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

146 - مهدى محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22736   قيدت فى   24-11-2011 برقم ايداع    

5619 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

147 - عبدالحليم محمد عبدالحليم شهدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23209   قيدت فى   02-01-2012 برقم 

ايداع    32 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

148 - سعيده السعيد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24624   قيدت فى   18-04-2012 برقم ايداع    

1969 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

149 - ياسين عبدالمؤمن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25000   قيدت فى   16-05-2012 برقم 

ايداع    2482 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15
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150 - صابحة اسماعيل عبدالخالق سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25318   قيدت فى   2012-06-12 

برقم ايداع    2941 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

151 - مصلح رجب عبدالمنعم عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26008   قيدت فى   2012-08-14 

برقم ايداع    3938 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

152 - اسامة محمد عبدالخالق زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26095   قيدت فى   28-08-2012 برقم 

ايداع    4062 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

153 - الهام احمد عبدالغنى شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27941   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    6747 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-29

154 - احمد طه السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35005   قيدت فى   10-09-2014 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

155 - السيد حسن السيد عباس الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37446   قيدت فى   05-03-2015 برقم 

ايداع    1669 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

156 - مصطفى فاروق على فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39160   قيدت فى   09-06-2015 برقم ايداع    

4690 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

157 - تامر حمدى السيد على البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39342   قيدت فى   18-06-2015 برقم 

ايداع    5003 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

158 - امال عبدالغنى عباس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42678   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    

1396 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

159 - احمد محمد عبدالمؤمن النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45105   قيدت فى   03-08-2016 برقم 

ايداع    6392 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

160 - مصطفى عبداللطيف محمد عبداللطيف شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49537   قيدت فى   

23-05-2017 برقم ايداع    4627 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

161 - نجوى ابراهيم ابراهيم محمد شلبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50729   قيدت فى   2017-08-28 

برقم ايداع    7452 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

162 - نزيه زكريا بنيامين مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166   قيدت فى   17-04-2007 برقم ايداع    

172 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

163 - محمد سيد إبراهيم خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1185   قيدت فى   26-06-2007 برقم ايداع    

1256 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

164 - احمد محمد محمد احمد كركر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5390   قيدت فى   19-04-2008 برقم 

ايداع    1949 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-18

165 - رزقه عبدالكريم جابر فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9823   قيدت فى   25-02-2009 برقم 

ايداع    988 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-24

166 - سعيد ابراهيم السيد العريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12039   قيدت فى   18-08-2009 برقم 

ايداع    3738 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

167 - اميرة صلح الدين احمد محمد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16797   قيدت فى   

04-08-2010 برقم ايداع    4269 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-03

168 - خالد محمد ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18575   قيدت فى   03-01-2011 برقم 

ايداع    51 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

169 - عباس امام محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18845   قيدت فى   23-01-2011 برقم ايداع    

418 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-22

170 - ايهاب بيومى مهدى بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20061   قيدت فى   11-05-2011 برقم ايداع    

2023 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10
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171 - محمد يسرى محمود غنيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20684   قيدت فى   04-07-2011 برقم 

ايداع    2830 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

172 - هناء محمد ابو الفتوح عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23625   قيدت فى   2012-02-06 

برقم ايداع    589 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

173 - احمد شديد شديد جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25970   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    

3884 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

174 - حسن عبدالنبى محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26043   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    3985 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

175 - مرفت ابراهيم عبدالظاهر مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27914   قيدت فى   2012-12-25 

برقم ايداع    6701 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-24

176 - وجيه شوقى شاكر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32027   قيدت فى   17-12-2013 برقم ايداع    

6625 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

177 - عمرو محمد عزازى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32091   قيدت فى   10-03-2014 برقم ايداع    

1390 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

178 - عمرو محمد عزازى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32091   قيدت فى   11-03-2014 برقم ايداع    

1420 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

179 - عمرو محمد عزازى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32091   قيدت فى   23-12-2013 برقم ايداع    

6750 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

180 - حازم عفيفى محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34697   قيدت فى   18-08-2014 برقم ايداع    

4444 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

181 - حازم عفيفي محمد عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34697   قيدت فى   22-07-2015 برقم ايداع    

5562 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

182 - نظارات عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34697   قيدت فى   17-08-2016 برقم ايداع    6874 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

183 - مصطفى حمدى مصطفى سيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39205   قيدت فى   

10-06-2015 برقم ايداع    4773 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-09

184 - ابراهيم حسن محمد ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39653   قيدت فى   22-07-2015 برقم 

ايداع    5566 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

185 - هدى محمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43016   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

2084 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

186 - احمد عبدالرحيم حفناوى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44328   قيدت فى   30-05-2016 برقم 

ايداع    4766 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

187 - احمد محمود طه بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47793   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

972 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

188 - عاطف السيد سليمان الزعبلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48880   قيدت فى   05-04-2017 برقم 

ايداع    3210 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

189 - ريمون نبيل موريس اسحاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49588   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    4767 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

190 - موسسة وليد لتكسير البلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49749   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    5112 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

191 - شريف محمود عبدا سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50375   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    6494 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

192 - ابراهيم على ابراهيم مهير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50675   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

7307 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22
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193 - عماد محمد محمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50802   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

7632 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

194 - خالد محمود محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7253   قيدت فى   10-08-2008 برقم ايداع    

4078 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-09

195 - يسرى مصباح محمد كامل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12181   قيدت فى   20-08-2009 برقم 

ايداع    3917 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

196 - زكى عبدالحميد حسن قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19034   قيدت فى   17-02-2011 برقم 

ايداع    665 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

197 - مرفت سمير السيد شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19059   قيدت فى   21-02-2011 برقم ايداع    

702 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

198 - مصطفى عبدالمقصود ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22834   قيدت فى   2011-12-04 

برقم ايداع    5747 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

199 - احمد عبدالرازق عبدالمؤمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25727   قيدت فى   2012-07-17 

برقم ايداع    3535 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

200 - متولى حمدى متولى محمد عدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26872   قيدت فى   2012-10-11 

برقم ايداع    5163 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-10

201 - امين محمود مجدى محمد امين صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35574   قيدت فى   2014-11-02 

برقم ايداع    6006 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

202 - رؤف شفيق جرجس مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36076   قيدت فى   04-12-2014 برقم ايداع    

6923 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

203 - هبه عبدالعليم ابراهيم هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41340   قيدت فى   23-11-2015 برقم 

ايداع    8629 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

204 - مصطفى محمد عبداللطيف خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45802   قيدت فى   22-09-2016 برقم 

ايداع    7760 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

205 - على سيد ابراهيم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46755   قيدت فى   27-11-2016 برقم 

ايداع    9761 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

206 - محمود باسم محمد عبدالشكور مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47809   قيدت فى   2017-02-01 

برقم ايداع    1005 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

207 - محمد ممدوح كمال شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48106   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

1618 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

208 - كريم رضا موسى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49653   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    4890 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

209 - احمد ماهر محمد محمد عرنده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50847   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    7750 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

210 - حنان حنا خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1109   قيدت فى   20-06-2007 برقم ايداع    

1179 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

211 - ماهر وديع بطرس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1769   قيدت فى   08-08-2007 برقم 

ايداع    1884 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

212 - عوده مصطفى محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2098   قيدت فى   02-09-2007 برقم ايداع    

2238 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

213 - سعديه السيد محمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14507   قيدت فى   28-02-2010 برقم ايداع    

982 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-27

214 - محمد محمد حسن فروح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23484   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    

409 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23
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215 - حسام الدين حجازى فارس عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24942   قيدت فى   2012-05-13 

برقم ايداع    2411 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

216 - احمد فرج سالم علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32941   قيدت فى   05-03-2014 برقم ايداع    

1286 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-04

217 - احمد البسيونى عبدالحكيم صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35529   قيدت فى   28-10-2014 برقم 

ايداع    5932 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

218 - احمد السيد احمد لطفى مصطفى كساب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41735   قيدت فى   

20-12-2015 برقم ايداع    9322 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-19

219 - كامل فاروق على موسى دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47766   قيدت فى   30-01-2017 برقم 

ايداع    925 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

220 - مصطفى حسنين عبدالحليم محمد عرابي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49785   قيدت فى   

12-06-2017 برقم ايداع    5175 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-11

221 - ابراهيم عيسى ابراهيم سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50467   قيدت فى   09-08-2017 برقم 

ايداع    6728 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

222 - ايهاب مصطفى خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17394   قيدت فى   03-10-2010 برقم 

ايداع    5038 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

223 - سامح محمد محمد لطفى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25540   قيدت فى   02-07-2012 برقم 

ايداع    3252 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

224 - احمد على حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26335   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    

4409 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

225 - سيد محمد سالم طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30314   قيدت فى   20-06-2013 برقم ايداع    

3719 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-19

226 - عيد محمد سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38966   قيدت فى   26-05-2015 برقم ايداع    

4341 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

227 - عمرو السيد مقدام سعد الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43870   قيدت فى   28-04-2016 برقم 

ايداع    3811 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

228 - عاطف عبده مرسى محمد الطوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50015   قيدت فى   2017-07-10 

برقم ايداع    5710 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

229 - بدوى لخدمه وتمويل السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50355   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    6445 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

230 - محمد محمد نعمان ابوذهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50700   قيدت فى   24-08-2017 برقم 

ايداع    7367 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

231 - عفاف عطيه ابراهيم ابوعوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2062   قيدت فى   29-08-2007 برقم 

ايداع    2197 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

232 - احمد سمير احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2083   قيدت فى   30-08-2007 برقم ايداع    

2221 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

233 - محمد عادل محمد احمد عاصم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18580   قيدت فى   03-01-2011 برقم 

ايداع    57 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

234 - سعد محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19029   قيدت فى   17-02-2011 برقم ايداع    

660 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

235 - محمود امين احمد اسماعيل ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19493   قيدت فى   2011-03-29 

برقم ايداع    1300 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28
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236 - الرفاعى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19868   قيدت فى   26-04-2011 برقم 

ايداع    1774 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

237 - صباح محمد صادق جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21569   قيدت فى   15-08-2011 برقم 

ايداع    4004 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

238 - ازهار عبدالهادى محمد عبدالهادى الزغبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24014   قيدت فى   

04-03-2012 برقم ايداع    1103 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-03

239 - اسلم شهوان محب الدين شهوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25235   قيدت فى   2012-06-03 

برقم ايداع    5815 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

240 - معرض حريشة لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26334   قيدت فى   2017-04-09 

برقم ايداع    3319 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

241 - معرض حريشه لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26334   قيدت فى   2012-09-09 

برقم ايداع    4406 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

242 - السيد طوخى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36966   قيدت فى   08-02-2015 برقم ايداع    

850 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

243 - ناهد عبدالسلم السيد عيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38437   قيدت فى   26-04-2015 برقم ايداع    

3371 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

244 - نبيه امين سالم محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38931   قيدت فى   25-05-2015 برقم 

ايداع    4283 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

245 - هيام عبدالرحمن محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42257   قيدت فى   24-01-2016 برقم 

ايداع    584 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

246 - محمد عثمان سيد احمد عثمان سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45792   قيدت فى   2016-09-21 

برقم ايداع    7732 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

247 - ايمن سمير عبدالوهاب عبدربه الشوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49132   قيدت فى   

23-04-2017 برقم ايداع    3733 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-22

248 - احمد حسن حسين حسن المل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50113   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    5914 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

249 - رضا محمد حسين الجعبو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50215   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

6121 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

250 - على محمد محسن محمد محمد محمد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50223   قيدت فى   

25-07-2017 برقم ايداع    6149 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-24

251 - ياسر عبدا ندا بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50577   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

7006 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

252 - محمد سلمة سيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50811   قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    

7659 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

253 - احمد عبد الرحمن شبراوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50922   قيدت فى   2017-09-17 

برقم ايداع    7908 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

254 - عزت السيد محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1460   قيدت فى   16-07-2007 برقم ايداع    

1547 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

255 - عزت السيد محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1460   قيدت فى   20-04-2011 برقم ايداع    

1730 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

256 - عاطف نصحى رياض ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2240   قيدت فى   11-09-2007 برقم ايداع    

2387 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10
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257 - طارق ابراهيم الدسوقى محمد شاميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14548   قيدت فى   2010-03-02 

برقم ايداع    1034 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

258 - احمد سعد فارس المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15908   قيدت فى   03-06-2010 برقم ايداع    

3078 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

259 - عماد عباس عبدالقادر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18481   قيدت فى   27-12-2010 برقم 

ايداع    6456 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

260 - عواطف السيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19557   قيدت فى   05-04-2011 برقم ايداع    

1384 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

261 - على عبدالباسط محمد محمد البطش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25533   قيدت فى   2012-07-02 

برقم ايداع    3245 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

262 - ناديه جمعه عبده محمود جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25549   قيدت فى   03-07-2012 برقم 

ايداع    3266 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

263 - غاده سمير محمود عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25586   قيدت فى   08-07-2012 برقم 

ايداع    3324 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

264 - حسام محمد عبدالمنعم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28296   قيدت فى   2013-01-27 

برقم ايداع    508 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-26

265 - زاهر مصرى شاكر سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31956   قيدت فى   10-12-2013 برقم 

ايداع    6508 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-09

266 - مجدى محمد الغريب سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33491   قيدت فى   17-04-2014 برقم ايداع    

2313 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-16

267 - محمود جمال محمود احمد زياده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37394   قيدت فى   03-03-2015 برقم 

ايداع    1582 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

268 - اسامه صلح محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38177   قيدت فى   12-04-2015 برقم ايداع    

2904 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

269 - عصام عشرى عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41343   قيدت فى   24-11-2015 برقم 

ايداع    8638 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

270 - حماده محمد غريب عبدا حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43939   قيدت فى   2016-05-08 

برقم ايداع    3969 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

271 - ماهر صبحي عفيفي عطيه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46155   قيدت فى   17-10-2016 برقم 

ايداع    8456 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

272 - ابراهيم السيد النادى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50136   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    5964 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

273 - محمود عبدالرازق فتحى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50733   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    7461 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

274 - محمود محمد محمود مرسى سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7154   قيدت فى   2008-08-04 

برقم ايداع    3964 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

275 - شاهين رزق عبدا على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10561   قيدت فى   26-04-2009 برقم 

ايداع    1916 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-25

276 - حسن عبيد حسن على عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19332   قيدت فى   16-03-2011 برقم 

ايداع    1092 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

277 - ايناس موسى عبدالقوى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21543   قيدت فى   2011-08-11 

برقم ايداع    3966 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

278 - رجب عواد على خفاجة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24357   قيدت فى   29-03-2012 برقم ايداع    

1584 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28
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279 - احمد محمد عبدالرحمن عبدالفتاح صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25138   قيدت فى   

28-05-2012 برقم ايداع    2676 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-27

280 - ابراهيم فتحى محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25925   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    

3822 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

281 - عاطف سعيد محمد السيد الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25948   قيدت فى   2012-08-08 

برقم ايداع    3848 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

282 - حمزة حسن محمد حسين ابو سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26146   قيدت فى   2012-08-29 

برقم ايداع    4129 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

283 - جاك سامى واقيم ميخائيل عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26487   قيدت فى   17-09-2012 برقم 

ايداع    4614 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

284 - جمال الدين يس على الغراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28979   قيدت فى   10-03-2013 برقم 

ايداع    1529 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-09

285 - بثينه صالح علم صالح عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33707   قيدت فى   11-05-2014 برقم 

ايداع    2710 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-10

286 - شرين عاطف زكى جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34206   قيدت فى   23-06-2014 برقم ايداع    

3566 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

287 - خالد محمد توفيق عبدالعظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34318   قيدت فى   2014-07-02 

برقم ايداع    3770 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-01

288 - محمود صلح الدين نصر خضر عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37157   قيدت فى   

18-02-2015 برقم ايداع    1168 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-17

289 - سمر خالد مسلم على مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37990   قيدت فى   01-04-2015 برقم ايداع    

2578 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

290 - طارق عبدالمجيد محمود عبدالمجيد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47263   قيدت فى   

28-12-2016 برقم ايداع    10806 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-27

291 - نبيل عبدالمنعم فريد واكد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50196   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

6084 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

292 - محمود احمد محروس محمد النشار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50358   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    6457 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

293 - محمود على عبد الحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1200   قيدت فى   27-06-2007 برقم 

ايداع    1272 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

294 - احمد فتحى احمد ابراهيم العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1944   قيدت فى   27-01-2010 برقم 

ايداع    425 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

295 - احمد فتحى احمد ابراهيم العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1944   قيدت فى   22-08-2007 برقم 

ايداع    2072 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

296 - احمد فتحى احمد ابراهيم العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1944   قيدت فى   18-10-2010 برقم 

ايداع    12939 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

297 - محمد حسن احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2402   قيدت فى   25-09-2007 برقم 

ايداع    2567 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

298 - احمد سيد عطيه خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7061   قيدت فى   29-07-2008 برقم ايداع    

3857 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-28

299 - فتحيه على جوده خضره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12565   قيدت فى   05-10-2009 برقم ايداع    

4392 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-04
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300 - تامر ناصر السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17980   قيدت فى   10-11-2010 برقم ايداع    

5812 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

301 - فاطمة جمعة محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20412   قيدت فى   05-06-2011 برقم ايداع    

2466 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

302 - محمد حامد محمد محمد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21998   قيدت فى   25-09-2011 برقم 

ايداع    4591 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

303 - على محمد محمد على رمضان عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24774   قيدت فى   

29-04-2012 برقم ايداع    2169 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-28

304 - سيد لطفى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25173   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

2718 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

305 - ابراهيم قاسم ابراهيم احمد جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36852   قيدت فى   29-01-2015 برقم 

ايداع    646 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

306 - ابانوب سيد ابراهيم جلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37836   قيدت فى   25-03-2015 برقم ايداع    

2322 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

307 - احمد على احمد على الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40013   قيدت فى   19-08-2015 برقم 

ايداع    6242 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

308 - عمر توفيق محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42667   قيدت فى   17-02-2016 برقم ايداع    

1376 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

309 - امل محمود امام ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42910   قيدت فى   2016-03-03 

برقم ايداع    1870 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

310 - نوره سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43780   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

3616 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

311 - عبدالهادى جابر محمد الغريب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47187   قيدت فى   2016-12-25 

برقم ايداع    10644 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

312 - محمد هلل محمود صدقي على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48854   قيدت فى   04-04-2017 برقم 

ايداع    3164 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

313 - محمود محمد محمد محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49039   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    3555 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

314 - احمد هلل عبدالجليل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49929   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

5500 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

315 - منى عبدالفتاح محمود حسانين صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50657   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    7271 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

316 - نوره محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50914   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

7887 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

317 - عبده عوض محمد القشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1122   قيدت فى   21-06-2007 برقم ايداع    

1192 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

318 - احمد صبحى عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2327   قيدت فى   19-09-2007 برقم ايداع    

2484 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

319 - ايمان عبدالعال اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14942   قيدت فى   29-03-2010 برقم 

ايداع    1477 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

320 - ناهد كمال عبدالخالق مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15204   قيدت فى   15-04-2010 برقم 

ايداع    1821 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

321 - فكرى نصر الدين ابراهيم هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15781   قيدت فى   2010-05-25 

برقم ايداع    2897 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24
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322 - تعديل السم التجاري الي /محمد السيد رضوان فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22751   قيدت فى   

28-11-2011 برقم ايداع    5639 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-27

323 - محمد سعيد حسين محمود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22815   قيدت فى   2011-12-05 

برقم ايداع    5728 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

324 - سعيد عبدالسميع سيد عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24310   قيدت فى   26-03-2012 برقم 

ايداع    1523 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

325 - سالم عيد ابراهيم احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26582   قيدت فى   23-09-2012 برقم 

ايداع    4754 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

326 - ابراهيم محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27794   قيدت فى   18-12-2012 برقم 

ايداع    6524 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-17

327 - عبداللطيف عطا عبداللطيف موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31544   قيدت فى   2013-11-11 

برقم ايداع    5820 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10

328 - حسين عواد عبدالحكم دمرداش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50269   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    6248 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

329 - حميده بكر اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50598   قيدت فى   20-08-2017 برقم ايداع    

7077 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

330 - حميده بكر اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50598   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

8180 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

331 - شاكر فؤاد محمد مرسى الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   427   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    

443 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

332 - امانى مسعد احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1570   قيدت فى   24-07-2007 برقم ايداع    

1666 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

333 - محمد طه بيومى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10452   قيدت فى   15-04-2009 برقم ايداع    

1779 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-14

334 - مصطفى سيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21233   قيدت فى   19-07-2011 برقم 

ايداع    3554 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

335 - محمد فؤاد عبدالمجيد محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22104   قيدت فى   03-10-2011 برقم 

ايداع    4756 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

336 - صيدلية د محمد ممدوح عبدالحميد ابراهيم زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24503   قيدت فى   

09-04-2012 برقم ايداع    1796 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-08

337 - محمد سعيد يوسف سيد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31703   قيدت فى   23-11-2013 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-22

338 - احمد فؤاد عزالدين ابراهيم حريز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37243   قيدت فى   2015-02-22 

برقم ايداع    1304 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

339 - محمد مصطفى محمد عبدالمنصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41647   قيدت فى   2015-12-14 

برقم ايداع    9175 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

340 - محمد ظريف عارف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43486   قيدت فى   05-04-2016 برقم 

ايداع    3014 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

341 - صابرين اسماعيل راوى شمروخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43528   قيدت فى   2016-04-06 

برقم ايداع    3094 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

342 - حنفى على حنفى محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34   قيدت فى   05-04-2007 برقم ايداع    

34 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04
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343 - امير فايز بخيت عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1426   قيدت فى   15-07-2007 برقم ايداع    

1510 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

344 - محمد قطب محمد ابو ضوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5457   قيدت فى   22-04-2008 برقم ايداع    

2027 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

345 - سعيد محمد محمد سعيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12441   قيدت فى   27-09-2009 برقم 

ايداع    4243 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-26

346 - محمود طه محمود احمد عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18921   قيدت فى   06-02-2011 برقم 

ايداع    520 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-05

347 - على عماد امين عبدالهادى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25414   قيدت فى   20-06-2012 برقم 

ايداع    3064 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

348 - احمد يوسف سيد على الجلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25876   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    3754 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

349 - ثناء جميل تهامى شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25954   قيدت فى   08-08-2012 برقم ايداع    

3856 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

350 - منال ابو سريع محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25972   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    

3887 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

351 - عفاف زكريا السيد على عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26177   قيدت فى   2012-08-30 

برقم ايداع    4175 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

352 - محمد احمد سليمان ابراهيم عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26598   قيدت فى   24-09-2012 برقم 

ايداع    4773 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

353 - مرفت سيد احمد محمود الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39837   قيدت فى   2015-08-09 

برقم ايداع    5921 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

354 - كمال محمد على عفيفى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41486   قيدت فى   02-12-2015 برقم 

ايداع    8883 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

355 - السيد البدوى امين محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44231   قيدت فى   2016-05-23 

برقم ايداع    4555 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

356 - محمد مسلم عبدالصديق عبدالصديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46429   قيدت فى   2016-11-03 

برقم ايداع    9059 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

357 - خالد محمد عبدالحليم عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1421   قيدت فى   14-07-2007 برقم 

ايداع    1504 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-13

358 - ابراهيم يوسف ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1518   قيدت فى   19-07-2007 برقم ايداع    

1612 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

359 - سعد احمد حسن سعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2161   قيدت فى   04-09-2007 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

360 - عادل شعبان احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10145   قيدت فى   23-03-2009 برقم ايداع    

1392 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

361 - خالد محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12413   قيدت فى   17-09-2009 برقم ايداع    

4205 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-16

362 - محمد عبدا عبدالسميع يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12939   قيدت فى   01-11-2009 برقم 

ايداع    4967 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-31

363 - كفيل محمد بديوى محمد الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22647   قيدت فى   17-11-2011 برقم 

ايداع    5505 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

364 - فايزة عبداللة عثمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23525   قيدت فى   29-01-2012 برقم 

ايداع    460 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

Page 133 of 137 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

365 - نجوى على حسانين حسانين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24354   قيدت فى   2012-03-28 

برقم ايداع    1580 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

366 - وائل محمد عبدالقادر عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25349   قيدت فى   13-06-2012 برقم 

ايداع    2982 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

367 - سالم احمد سالم محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26191   قيدت فى   02-09-2012 برقم 

ايداع    4193 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

368 - عماد فايز جرجس داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26505   قيدت فى   18-09-2012 برقم ايداع    

4635 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

369 - مدحت سعيد المغاورى عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38515   قيدت فى   2015-04-30 

برقم ايداع    3535 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29

370 - احمد يحى محمد محمود عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40943   قيدت فى   27-10-2015 برقم 

ايداع    7858 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

371 - مرسي احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45248   قيدت فى   11-08-2016 برقم ايداع    

6679 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

372 - عبدالمؤمن عبدالفضيل علي جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45251   قيدت فى   11-08-2016 برقم 

ايداع    6682 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

373 - احمد محمد مرزوق خليل عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45910   قيدت فى   03-10-2016 برقم 

ايداع    7967 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

374 - عزيز عادل عزيز اسحق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49186   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    3845 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

375 - فايزه عبدا عثمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49923   قيدت فى   03-07-2017 برقم 

ايداع    5487 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

376 - نوره شديد سليمان حسن فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50619   قيدت فى   2017-08-21 

برقم ايداع    7146 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

377 - شكرى عبدالمنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6423   قيدت فى   19-06-2008 برقم ايداع    

3136 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-18

378 - مغربى محمد عبدالعاطى بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10710   قيدت فى   07-05-2009 برقم 

ايداع    10710 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-06

379 - نحمده شوكت فرج بدوى الطحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13846   قيدت فى   2017-04-05 

برقم ايداع    3241 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

380 - عادل محمد ابراهيم ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14926   قيدت فى   21-06-2011 برقم 

ايداع    2886 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

381 - أشرف ابراهيم محمود فرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19503   قيدت فى   30-03-2011 برقم 

ايداع    1313 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

382 - محمود عزت احمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22803   قيدت فى   2011-12-01 

برقم ايداع    5712 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

383 - عماد الطوخى الطوخى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23058   قيدت فى   21-12-2011 برقم 

ايداع    6053 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

384 - رمضان عبدالمنعم فرج عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24167   قيدت فى   13-03-2012 برقم 

ايداع    1325 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

385 - سيد عبدالعزيز سعد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36995   قيدت فى   2015-02-09 

برقم ايداع    894 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

386 - امين محمد امين عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39841   قيدت فى   09-08-2015 برقم ايداع    

5932 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08
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387 - رفاعى حسن زين العابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39954   قيدت فى   17-08-2015 برقم ايداع    

6148 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

388 - اشجان عليوه امين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48103   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

1611 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

389 - الهام عادل جبر عبدالمعز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49451   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

4428 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

390 - عفاف بحيرى محمود احمد ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50364   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    6468 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

391 - وليد السيد عبدالستار بندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50936   قيدت فى   17-09-2017 برقم 

ايداع    7933 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

392 - محمد صالح احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50954   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

7983 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17
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تجديد شركات

1 - سعد صلح سعد على الدويك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   50565  قيدت فى  15-08-2017 برقم 

ايداع   6978 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

2 - كيمى تريد للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   50565  قيدت فى  15-08-2017 برقم ايداع   

6978 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

3 - تعديل السم التجارى للشركه الى  شركه حسين سمير حسين عريق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

39060  قيدت فى  02-06-2015 برقم ايداع   4499 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/06/2025  12:00:00ص

4 - عزه لطفى محمد ابراهيم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   49510  قيدت فى  22-05-2017 برقم 

ايداع   4573 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

5 - تعديل السم التجارى الى / شركة محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15220  قيدت فى  

18-04-2010 برقم ايداع   1843 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2025  12:00:00ص

6 - سيد احمد على محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21867  قيدت فى  14-09-2011 برقم ايداع   

4418 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2026  12:00:00ص

7 - تعديل السم التجارى للشركة الى  حسام كامل عبدالغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24344  قيدت 

فى  28-03-2012 برقم ايداع   1566 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

8 - مديحه يسرى محمد محمود و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   43465  قيدت فى  04-04-2016 برقم 

ايداع   2964 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2026  

12:00:00ص

9 - تعديل السم التجارى ليصبح   : اسامه محمد ذكرا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1280  قيدت فى  

03-07-2007 برقم ايداع   1358 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

10 - تامر صابر سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33100  قيدت فى  18-03-2014 برقم ايداع   

1571 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2024  12:00:00ص

11 - احمد سعيد امام امين الراس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17723  قيدت فى  26-10-2010 برقم 

ايداع   5480 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2025  

12:00:00ص

12 - وليد جمال احمد حسن عليوه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   50487  قيدت فى  2017-08-10 

برقم ايداع   6777 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

13 - محمد سعيد محمد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   50933  قيدت فى  17-09-2017 برقم 

ايداع   7927 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  

12:00:00ص

14 - تعديل اسم الشركه الى  اسامه محمد محمد جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   25837  قيدت فى  

30-07-2012 برقم ايداع   3693 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

15 - كرمانى حواش وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   30448  قيدت فى  10-07-2013 برقم ايداع   

3964 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2023  12:00:00ص
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16 - يوسف رشاد السيد حماده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49956  قيدت فى  05-07-2017 برقم 

ايداع   5571 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  

12:00:00ص
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