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قيود أفراد

1 - هدى ابراهيم ماهر على حسن على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6719 ورقم قيد 152969    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الدقهلية ش/ مسجد الرحمة خلف معسكر 

جديلة بملك/ بهاء-باسل-محمد-سها-سمر بكر عبد المجيد الخزرجى

2 - محمود محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6732 

ورقم قيد 152970    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة فيما عدا توريد العمالة واجهزة الحاسب 

اللي, بجهة محافظة الدقهلية القنطرة / برج اللؤلؤة بملك /محمد الشحات عطيه عبدالرازق

3 - محمود محمد موسى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6736 

ورقم قيد 152971    محل رئيسى  عن تجارة ادوات سباكة, بجهة محافظة الدقهلية حوض الجرن بملك/ لمياء 

ابراهيم محمد

4 - عبد الوهاب محمد عبد الوهاب  حسن ابو العزم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 6738 ورقم قيد 152972    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع 

فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للنظم والقرارات التى تنظمها الهيئة العامة على 

الصادرات والواردات, بجهة محافظة الدقهلية نبروه البر الشرقى بملك/ محمد عبد الوهاب حسن ابو العزم

5 - عادل صلح عبدالنبي الغازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6739 

ورقم قيد 152973    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة الدقهلية 20 ش الفاخورة بملك/ السيد محمد محمد 

السعودي

6 - هناء سمير عبد العليم على القرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6748 ورقم قيد 152974    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس و المهمات العسكرية (, 

بجهة محافظة الدقهلية عقار رقم )26( - شارع السوق العمومى بملك / عتاب عبد الحكيم عبد القادر

7 - مصنع الشيماء مصباح اسماعيل محمود صلح الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 6751 ورقم قيد 152975    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة 

الدقهلية المعصرة شارع ترعة السابعة بجوار محطة السفلت القديم بملك/ احمد عبد الرؤف اسماعيل عبد ا

8 - محمد فكري احمد المتولي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6753 

ورقم قيد 152976    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة الدقهلية كفر يوسف بملك / فكري احمدالمتولي 

نصر الدين

9 - ناديه محمود السيد حامد عامر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6756 

ورقم قيد 152977    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الدقهلية كفر العرب بملك /مصطفي احمد السيد 

احمد شلبي

10 - احمد السعيد محمد عبدالعزيز عزاز تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 6764 ورقم قيد 152978    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة الدقهلية عقار رقم 

)6( ميدان الثورة - برج الباسل بملك /ابراهيم انيس عبدالرحيم

11 - محمد محمد فؤاد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6769 ورقم قيد 152979    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل داخلي بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة الدقهلية محلة دمنة  بملك / السعيد السعيد 

محمد الباز مندور

12 - عبدا سيد احمد عثمان ابراهيم سعبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 6781 ورقم قيد 152980    محل رئيسى  عن مخزن لبيع ادوية ومستلزمات طبية بالجملة, بجهة محافظة 

الدقهلية ش البرسلي من ش بن بطوطه بملك / سمير عبد السلم عرفان ابو النجا
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13 - باسم رمضان السعيد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6783 ورقم قيد 152981    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات زراعيه, بجهة محافظة الدقهلية كفر يوسف بملك / 

البلتاجى السيد عبد اللطيف

14 - وائل محمد حافظ سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6784 

ورقم قيد 152982    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الدقهلية محله دمنه بملك / احمد حمدى 

محمد بهجت العدوى

15 - )تابع( عبد الحكيم شكري عبد الحكيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 6840 ورقم قيد 138529    رئيسى آخر  عن تجارة احذية, بجهة محافظة الدقهلية مقابل مجلس 

المدينة بملك / محمد عبد اللطيف فتوح الحماقي

16 - ) تابع 150405 ( صلح جمعة عبادة محمد عبادة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 6825 ورقم قيد 150405    رئيسى آخر  عن تجارة معدات ثقيلة, بجهة محافظة 

الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر بناحية طلخا طريق المحلة - دمياط السريع بجوار مسجد الهدى بملك/ السيد سعد عبد 

الرحيم المتولى عن نشاط/ تجارة معدات ثقيلة

17 - احمد رمضان جاد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6792 

ورقم قيد 152984    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة الدقهلية الطيبة بملك/ برهام حسين برهام

18 - محمد سمير امبابي عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6795 ورقم 

قيد 152985    محل رئيسى  عن ورشة كهرباء سيارة, بجهة محافظة الدقهلية ميت محمود بملك/ محمد خليل 

محمد غزي

19 - احمد سمير امبابي عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6800 ورقم 

قيد 152986    محل رئيسى  عن ورشة كهربائي سيارات, بجهة محافظة الدقهلية طناح بملك / خالد محمود 

عبدالحميد محمود

20 - خالد جمال ابراهيم عبد العزيز بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 6801 ورقم قيد 152987    محل رئيسى  عن توصيل طلبات فيما عدا النترنت, بجهة محافظة الدقهلية 

المنصورة 16 شارع الشحات النجار - عبده معروف بملك/ امال محمد عبد الحميد السيد يوسف

21 - محمد شحته عبدالخالق شحتو علي جرابه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 6808 ورقم قيد 152988    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير لجميع السلع ) فيما عدا 

المجموعة )19( والفقرة )36( من المجموعة )6( (, بجهة محافظة الدقهلية بساط بملك/ شحته عبدالخالق شحتو 

علي جرابه

22 - مصطفى عبد النبى عباس محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 6813 ورقم قيد 152989    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وصيانة معدات ثقيلة فيما عدا توريدات 

العمالة واجهزة الحاسب اللى, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة شارع محمودعبد الغنى متفرع من شارع رمسيس 

بملك/ ابراهيم عبد السلم جاد الرب

23 - محمد شعبان عبد الفتاح احمد فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6818 ورقم قيد 152990    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس و المهمات العسكرية, 

بجهة محافظة الدقهلية ش النجار من ش بورسعيد بملك / احمد مصطفى يوسف محمد

24 - هويدا جمال محمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6823 ورقم قيد 152991    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية كفر يوسف بملك / محمد شوقى 

محمد عبد الرحمن
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25 - محمد عبد العزيز اسماعيل احمد الحلبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 6827 ورقم قيد 152992    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة الدقهلية ش/ الحسيني 

عبدالملك توريل القديمة بملك / محمد محسن محمد على الخطيب

26 - بيتر جرجس ناشد حليم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6833 

ورقم قيد 152993    محل رئيسى  عن مكتب تسوق واستثمار عقاري, بجهة محافظة الدقهلية مدينة مبارك بملك 

/حامد طلبه الشريعي الباز

27 - سامى عبد اللطيف عبد اللطيف صالح الحداد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 6838 ورقم قيد 152994    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيما عدا الملبس والمهمات 

العسكريه, بجهة محافظة الدقهلية سلمون القماش بملك / عبد اللطيف عبد اللطيف صالح الحداد

28 - ناصر مصطفي عبدالواحد مصطفي عطاا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 6846 ورقم قيد 152995    محل رئيسى  عن تجارة حديد خردة ومعادن, بجهة محافظة الدقهلية 35 

ش السواق بملك/ محفوظ علي محمود

29 - اسامه يوسف على رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6856 

ورقم قيد 152996    محل رئيسى  عن توريدات عامة فيما عدا توريدات العمالة واجهزة الحاسب اللى, بجهة 

محافظة الدقهلية شارع على حجازى تقسيم عقداوى - حى الشجار بملك/ احمد ابراهيم السعيد سالم يوسف

30 - محمد حسين القصبى عبد الحليم الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 6864 ورقم قيد 152997    محل رئيسى  عن جاليرى, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة 22 شارع مجمع 

المحاكم بملك/ امال فهمى سيد احمد

31 - خالد السيد ابراهيم السيد صبيحه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6868 ورقم قيد 152998    محل رئيسى  عن تجارة ملبس فيما عدا الملبس و المهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية ش بورسعيد بملك / السيد ابراهيم السيد صبيحه

32 - مصطفي محمد صبري مصطفي البدراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 6875 ورقم قيد 152999    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة الدقهلية برق 

العز بملك / محمد محمد صبري مصطفي البدراوى

33 - ندى فؤاد عبدالجليل يوسف بلط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6876 ورقم قيد 153000    محل رئيسى  عن صاله اللعاب الرياضية, بجهة محافظة الدقهلية عقار رقم 34 

شارع على خليفه توريل الجديدة بملك / احمد عبدالحميد زكى

34 - دعاء حافظ حسن سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6886 ورقم 

قيد 153001    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات زراعية, بجهة محافظة الدقهلية منشأة النصر بملك/ ايمن غازي 

علي غازي

35 - على حسين حلمى محمد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6887 ورقم قيد 153002    محل رئيسى  عن مطحن توابل, بجهة محافظة الدقهلية ميت بدر خميس بملك/ 

حسين حلمى محمد الصعيدى

36 - وائل محمود السيد رمضان الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6889 ورقم قيد 153003    محل رئيسى  عن مطعم وكافتريا ) مشروبات بارده وساخنه (, بجهة محافظة 

الدقهلية طناح بملك/ وائل محمود السيد رمضان الشناوى

37 - حسن الشحات عبد الباقى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6891 ورقم قيد 153004    محل رئيسى  عن تصوير مستندات فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 8066 لسنه 2021 0, بجهة 

محافظة الدقهلية اورمان شارع العمده بملك/ الشحات عبد الباقى على حسن
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38 - امين العدل العدل مأجور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6897 

ورقم قيد 153005    محل رئيسى  عن مصنع تريكو وملبس جاهزة ) فيما عدا المهمات و الملبس العسكرية (, 

بجهة محافظة الدقهلية سلمون القماش بملك / نجلء عبد اللطيف السعيد حسانين

39 - اسامة عيد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6914 

ورقم قيد 153007    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس و المهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية ش الجمهورية بملك / محمد محمود احمد شلبى

40 - اسامه بن زيد محروس عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 6917 ورقم قيد 153008    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية و تصدير, بجهة محافظة الدقهلية 

جديدة الهالة بملك/ أيه محمود السعيد عوض

41 - ) تابع 152860 ( انس محمد متولى حسن شكور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 6955 ورقم قيد 152860    رئيسى آخر  عن مدشة اعلف, بجهة محافظة الدقهلية 

تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية شارع كوبرى البحر القديم بملك/ اخلص مصطفى عبد العزيز على

42 - اشرف احمد الحمادى عبد اللطيف على عمر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 6939 ورقم قيد 153009    محل رئيسى  عن تجهيز مشروبات ساخنه وماكولت, بجهة محافظة 

الدقهلية كفر شريف بملك / احمد الحمادى عبد اللطيف على عمر

43 - محمد سعد السعيد المسيرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6950 

ورقم قيد 153010    محل رئيسى  عن تجاره طرح, بجهة محافظة الدقهلية المنصوره ش عبد الشافى بجوار كليه 

الداب برج الحياه بملك / نادر محمد الخولى

44 - نصر رمضان عطا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6951 ورقم قيد 153011    محل رئيسى  عن  مكتب تصدير, بجهة محافظة الدقهلية ش الدكتور طه حسين  

بملك / حسن رمضان عطا ابراهيم قنديل

45 - رضا السيد عبد الحميد متولى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6952 ورقم قيد 153012    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الدقهلية 19 ش عوض خميس بملك 

/ محمد عبد اللطيف الباز

46 - السيد شوقى السيد الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6960 

ورقم قيد 153013    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الدقهلية 10ش على ابراهيم متفرع من ش 

الدرسات بملك / حازم جمال السيد

47 - حسام عبد الغنى احمد الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6961 ورقم قيد 153014    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميره الجديد بملك / على 

محمد عبد ربه فياض

48 - محمد حمدى توكل السيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6967 ورقم قيد 153015    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6, بجهة محافظة الدقهلية 2ش المدير بجوار صابر الشقر بملك/ عبد ا السيد عبد النبي محمد

49 - ) تابع 152841 ( محمد ابو زيد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 6995 ورقم قيد 152841    رئيسى آخر  عن مصنع لتصنيع اللحوم, بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح 

رئيسى اخر عن نشاط/ مصنع لتصنيع اللحوم بناحية بلقاس ابو عرصة بملك/ محمد ابو زيد ابو العنين

50 - يسرى عبد المعبود مبروك جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

6969 ورقم قيد 153017    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع البورسلين الحرارى, بجهة محافظة الدقهلية 

المنصورة شارع الحسين بن على من شارع الهدى والنور بملك/ زينب اسماعيل عبد الغنى اسماعيل
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51 - رضا عبد الفتاح محمد القصبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

6972 ورقم قيد 153018    محل رئيسى  عن تجارة منتجات البان, بجهة محافظة الدقهلية ميت عنتر بملك / 

عبد الفتاح محمد القصبي خضر

52 - كريمه محمد جمعه نصر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6973 

ورقم قيد 153019    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة الدقهلية 9 ش رمضان السيد من ش الدراسات 

امام المعهد الزهري بملك / هيئة الوقاف المصريه بحق انتفاع كريمه محمد جمعه نصر

53 - محمود عبد المطلب عبد الحى الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 6999 ورقم قيد 153020    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية فيما عدا النشطة السياحية بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الدقهلية تيره اول البلد 

بجوار مدرسة تيره بملك/ على احمد على عبد ا

54 - احمد لطفى احمد عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7006 

ورقم قيد 153021    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية كفر الصالى شارع محمد على احمد بملك/ لطفى احمد عبد الغفار غازى

55 - ماجد محمد عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7013 

ورقم قيد 153022    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة الدقهلية مدينة النهضه عزبة الصفيح شارع 

الشريف تكليف جديله بملك / الغريب فاروق الغريب

56 - السيد محمد علم الدين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7014 

ورقم قيد 153023    محل رئيسى  عن تجارة اعلف وحبوب, بجهة محافظة الدقهلية شارع البحر بملك / ثناء 

الهللى حسين

57 - السعيد الششتاوي حسانين حماد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7019 ورقم قيد 153025    محل رئيسى  عن تجارة السمدة والمبيدات, بجهة محافظة الدقهلية كفور العرب 

علي طريق كفر الصالي بملك/ رندا علي عبد الحميد المغازي

58 - احمد عادل عوض عبد الرازق ابراهيم عنبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 7021 ورقم قيد 153026    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عامة فيما عدا توريد 

العمالة و اجهزة الحاسب اللى, بجهة محافظة الدقهلية 5 ش اسماعيل باشا صبرى - توريل بملك / رحاب حسن 

بكر

59 - محمد بدر زكى بدر محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7027 

ورقم قيد 153027    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ) فيما عدا النشطة السياحية ( بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى, بجهة محافظة الدقهلية ش بنك مصر - برج 

مكين بملك / فريد ابراهيم عبد العال السرجانى

60 - احمد حسين محمد حسين البطاط تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7029 ورقم قيد 153028    محل رئيسى  عن مطعم و تقديم ماكولت, بجهة محافظة الدقهلية برج كوبري 

الجامعه امام كوبري الجامعه بملك / محمود السيد راضي القناوي

61 - محمد احمد عبد القادر الحسينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7030 ورقم قيد 153029    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الدقهلية 22 ش مسجد 

الرحمه منشئه المصطفى بملك / احمد عبد القادر محمد الحسينى

62 - محمد ابراهيم ابراهيم عيسي عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 7068 ورقم قيد 153030    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الدقهلية شارع الجيش امام 

حي شرق -برج محمد علوان امام كافيه مارا بملك /احمد محمد جابر حسن علوان
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63 - ميادا السيد عبد الحميد الحديدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7072 ورقم قيد 153032    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة شارع كلية 

الداب الجديد شارع النخلة بجوار بنزينة الغاز بملك/ احمد محمود السيد وهبه

64 - بهجت فاروق عبد العزيز شبانه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7073 ورقم قيد 153033    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة الدقهلية عزبة العسكر - دنجواى بملك 

/ السيد السيد محمد امان محمد

65 - رضا رأفت التهامى عبد الغفور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7086 ورقم قيد 153034    محل رئيسى  عن ميزان بسكول و تجارة محاصيل زراعية, بجهة محافظة الدقهلية 

قرية كفر الجنينة - مدخل القرية - سكة كفر الجنينة بملك / مروة محمد واصل

66 - اسامه عبد الحميد محمد السيد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 7087 ورقم قيد 153035    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية عزبة 

الغاب الخازندار بملك/ حاتم سعد عبد الغنى

67 - هانى السيد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7096 ورقم 

قيد 153036    محل رئيسى  عن تجارة ملبس مستعملة, بجهة محافظة الدقهلية المعصرة بملك / مدحت نبيل 

احمد حسن

68 - حسام محب حسن حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7100 

ورقم قيد 153037    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا المهمات و الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الدقهلية شارع الجمهورية - برج التوفيق بملك / محمد سعد الدين العشرى

69 - عبد الستار كامل عبد الستار اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7102 ورقم قيد 153038    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الدقهلية كفر الحاج 

شربيني بملك / عبدا عبد الكريم مصباح

70 - نيرمين ناجى اسعد مسيحه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7104 

ورقم قيد 153039    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الدقهلية 2 ش مكه من ش المام محمد عبده - 

توريل الجديدة بملك / نيرمين ناجى اسعد مسيحه

71 - ناصر عبد الوهاب محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7114 ورقم قيد 153040    محل رئيسى  عن مصنع كرتون, بجهة محافظة الدقهلية محلة دمنة - عزبة مظلوم 

بملك / ناصر عبد الوهاب محمد مصطفى

72 - احمد رضا اسماعيل مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7120 ورقم قيد 153041    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزلية, بجهة محافظة الدقهلية سيدي عبدالقادر / 

امام الزامك بملك / منصور حسين منصور لشين

73 - كريم جمال عرفات المتولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7130 

ورقم قيد 153043    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الدقهلية 1شارع جمال السلكاوى من شارع 

احمد ماهر بملك / الطاهرة احمد على البلط

74 - عبد ا مصطفى عبد ا عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7133 ورقم قيد 153044    محل رئيسى  عن مكتب هندسى و مقاولت عامة, بجهة محافظة الدقهلية ش انس 

بن مالك من ش احمد ماهر بملك / سهام فهمى صالح

75 - راضي السيد عبدالعزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7134 ورقم قيد 153045    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميرة القديم 

بملك / غازي محمد غازي السيد
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76 - احمد فتحى عبد الفتاح عبد الفتاح عجيزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7135 ورقم قيد 153046    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة الدقهلية برج الباشا 

شارع المدارس - توريل بملك / احمد صفوت محمود شعلن

77 - احمد محمد محمد محمد جمعه عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7137 ورقم قيد 153047    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع )فيما عدا المجموعة 

19 والفقرة 36 من المجموعه 6 ( وتجارة اكسسوار محمول, بجهة محافظة الدقهلية حوض البشطمير- مقابل 

مدرسة الصفوة -بملك/ محمد حسني خالد محمد

78 - محمد احمد حسن فهمى القط تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7139 ورقم قيد 153048    محل رئيسى  عن تعبئه و تغليف ارز, بجهة محافظة الدقهلية المعصرة ش التخريمة 

بملك / حامد اسماعيل عبد المطلب اسماعيل

79 - وليد السيد عبد المجيد البدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7142 ورقم قيد 153049    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة الدقهلية 1 برج الحمد بحوض 

اولد طه رقم 10 سامية الجمل بملك / محمد سعد زغلول محمد البهلول

80 - محمد يوسف ابراهيم احمد الرفاعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7145 ورقم قيد 153050    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات بانواعها, بجهة محافظة الدقهلية المنيل 

بملك/ عبد الغني عبد الحميد ابراهيم الرفاعي

81 - نسمه ابو الخير عبد الرازق رزق تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7146 ورقم قيد 153051    محل رئيسى  عن مصنع شنط معالق, بجهة محافظة الدقهلية الستامونى جالية بملك/ 

عماد سليمان عبد الوهاب محمد

82 - محمد السيد عباس محمود العدوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7147 ورقم قيد 153052    محل رئيسى  عن مكتب هندسي ومقاولت, بجهة محافظة الدقهلية شارع بورسعيد- 

برج التيسر بملك /السيد عباس محمود العدوي

83 - عبد الغنى محمد عبد الحميد الطنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7152 ورقم قيد 153053    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات, 

بجهة محافظة الدقهلية اللوزى روسيا بملك / محمود رجب عباس

84 - محمد عبد العزيز فريد محمد الغريب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7154 ورقم قيد 153054    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي )تسمين(, بجهة محافظة الدقهلية دميرة بملك 

/ فرج محمد الغريب عطيه

85 - ابراهيم محمود الدسوقى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7158 ورقم قيد 153055    محل رئيسى  عن تجارة حبوب زراعيه, بجهة محافظة الدقهلية المعصره بملك / 

عريقه محمد المام احمد سلمه

86 - باسم رضا السيد حسن صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7163 ورقم قيد 153056    محل رئيسى  عن مكتب تصميم مواقع الكترونية فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة موافقة امنية رقم 2398 لسنة 2022 0, بجهة محافظة الدقهلية البقلية بملك/ رضا السيد حسن صالح

87 - مسعد عبد العزيز محمد فتوح تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7169 

ورقم قيد 153057    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الدقهلية ميت مزاح بملك/ ابراهيم الشحات 

عبد العزيز محمد فتوح
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88 - محمد الشحات عوض عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7170 ورقم قيد 153058    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة و مستلزمات طبية, بجهة محافظة الدقهلية الجزائر 

بملك /احمد صلح محمد عبدالعزيز

89 - سحر عبد القادر السيد الحنفى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7176 ورقم قيد 153059    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميرة القديم بملك/ بملك/ اشرف 

عبد الغنى بهرام عبد الرازق

90 - السيد عبد السميع عبد المقصود عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 7182 ورقم قيد 153060    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الدقهلية العوضية بملك/ 

على عبد السميع عبد المقصود عبد العاطى

91 - عبير محمد عاصم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7183 

ورقم قيد 153061    محل رئيسى  عن تقديم مأكولت ومشروبات, بجهة محافظة الدقهلية طريق الحرية رقم1 

بملك/ احمد صابر عبدالحميد شحاته

92 - احمد محمد احمد عبد العزيز بدر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7184 ورقم قيد 153062    محل رئيسى  عن تجارة ادوات زراعية, بجهة محافظة الدقهلية دميرة بملك/ اشرف 

عيد محمد على الفار

93 - محمد عبد الوهاب ابو النجا بدوى تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7187 ورقم قيد 153063    محل رئيسى  عن كافتريا ) مشروبات ساخنة وبارده (, بجهة محافظة الدقهلية كفر 

بدواى القديم بملك/ هويدى فتحى على الرشيدى

94 - جمال عبد الناصر عوض العدوى جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 7201 ورقم قيد 153064    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس و المهمات 

العسكرية, بجهة محافظة الدقهلية ش الجمهورية بجوار صيدلية شوقى بملك / ماجد احمد محمد المرسى

95 - محمد رشاد محمد مغربي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7208 

ورقم قيد 153065    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية 56 ش مصطفي كامل- العباسي سابقا بملك / مصطفي احمد محمد امين

96 - روان اشرف حسين حسين مخيمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7212 ورقم قيد 153066    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة واجهزة الحاسب 

اللي, بجهة محافظة الدقهلية 5 ش / خالد بن الوليد متفرع من شارع جيهان بملك / اشرف حسين حسين مخيمر

122 - حسنى محمد يوسف شحاتة تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7370 ورقم قيد 153094    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير لجميع السلع ) فيما عدا المجموعة 19 و 

الفقرة 36 من المجموعة 6 (, بجهة محافظة الدقهلية بطرة بملك / نوره محمد يوسف

97 - محمد منير فهمى عوض عزام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7232 ورقم قيد 153067    محل رئيسى  عن مكتب نقل وشحن البضائع وتوصيل طلبات للمنازل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى, بجهة محافظة الدقهلية 2 شارع عادل السيد 

عبدالرؤوف من ش الترعة بملك / فايزة فوده فوده نيل

98 - اسلم نجم عبد العظيم نجم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7233 ورقم قيد 153068    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة فيما عدا المهمات والملبس العسكرية, 

بجهة محافظة الدقهلية نقيطة بملك/ نجم عبد العظيم نجم محمد

99 - شيماء صالح سالم محمود دودح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7236 ورقم قيد 153069    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف اكواب ورق, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة 

عقار رقم 52/14 امتداد شارع لشين بملك/ رضا عبده على حجازى
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100 - محمود عبد الحليم عبد الحافظ الكنانى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 7242 ورقم قيد 153070    محل رئيسى  عن مزادات, بجهة محافظة الدقهلية ميت خميس بملك / بدير 

قاسم بدير قاسم

101 - رزق محمد عبد الوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7247 ورقم قيد 153071    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث منزلى, بجهة محافظة الدقهلية ميت عنتر - بجوار 

مسجد الحاج عبد الرازق بملك / محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

102 - عمرو السيد السيد حسن المرسى عبد الحق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 7264 ورقم قيد 153072    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة الدقهلية شارع عبد الحق - 

بجوار الموقف الجديد بملك/ رحاب سمير قطب محمد

103 - محمود عبدالعظيم فريد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 7266 ورقم قيد 153073    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستلزمات طبية, بجهة محافظة الدقهلية سلكا 

بملك/ عبد العظيم فريد على حسين

104 - ابراهيم حسن يسن فارس تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7267 ورقم قيد 153074    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الدقهلية الحوواشه الشارع الرئيسى 

بملك / سرحان عبد الرحمن محمد

105 - محمد محمد الحسيني ابراهيم الغندور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 7270 ورقم قيد 153075    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية, 

بجهة محافظة الدقهلية ش / ابو النجا من شارع الجلء بملك/ عصام محمد السيد

106 - سامح ماهر ابراهيم عطوه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7272 ورقم قيد 153076    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات ادوات طبيه, بجهة محافظة الدقهلية ش الشهيد 

سمير ابو العنين بملك/ احمد عبد الصبور المغازي

107 - خالد فايز مصطفى فايز عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7285 ورقم قيد 153077    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل كبار السن والمعاقين, بجهة محافظة الدقهلية 

توريل الجديدة شارع مكه المكرمه بملك/ مها محمد على متولى السقعان

108 - حبيب اديب حبيب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7304 

ورقم قيد 153078    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس و المهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية نادى الشباب بملك / عادل عبد الغنى الحسانين

109 - محمد السيد عبد القادر السيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 7306 ورقم قيد 153079    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى لنتاج اللبان و تجارتها, بجهة محافظة 

الدقهلية ترعة السبعة بملك / محمد مسعد محمد الديب

110 - منتصر عثمان رضوان البنا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7311 ورقم قيد 153081    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الدقهلية منية محلة دمنة بملك/ حنان 

الشبراوى العدل احمد

111 - محمد عبدالوهاب اسماعيل ليمون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7315 ورقم قيد 153082    محل رئيسى  عن صيدلية عامـــــــــة, بجهة محافظة الدقهلية برج الميرات طريق 

بلقاس محل رقم 2 بملك / محمد عبدالوهاب اسماعيل ليمون

112 - ابراهيم السيد ابراهيم محمد الكاتب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 7319 ورقم قيد 153083    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار توك توك, بجهة محافظة الدقهلية ميت بدر 

خميس بملك / محمود سعيد عبد الحميد طلبه
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113 - محمد حسن عبد ا الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7321 ورقم قيد 153084    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة بالتجزئه -) فيما عدا الملبس و المهمات 

العسكرية (, بجهة محافظة الدقهلية شارع الجيش - برج الشهاوى بملك / عبد ا حسن عبد ا الرفاعى

114 - محسن علء احمد حلمي حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7325 ورقم قيد 153085    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية طريق ابو حجازي 

بملك/ علء احمد حلمي حسن منصور

115 - محمد فوزي قنير عبدالمحسن السنديوني تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 7327 ورقم قيد 153086    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الدقهلية محل رقم 2 - عقار رقم 

45 - شارع 6 تقسيم خطاب بملك/ محمد احمد عبد العال السيد

116 - ضياء عبدالرحمن محمد الشربيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7328 ورقم قيد 153087    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله واجهزة الحاسب اللي, 

بجهة محافظة الدقهلية ش تقسيم العدل الطناحي بملك / محمد احمد محمد مسعد متولي

117 - امانى ابراهيم عيد محمد الغازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7339 ورقم قيد 153088    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الدقهلية حوض الجامع بملك/ رضا 

عبدالرازق كسبه

118 - السيد عبدالكريم العدل علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7343 ورقم قيد 153089    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الدقهلية كفر طناح بملك/ نورا محمود 

احمد محمد علي

119 - حمدينو ابراهيم يوسف النفاض تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 7350 ورقم قيد 153090    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة ومعدات السلمه والمان, بجهة 

محافظة الدقهلية 28 ش الهجرسي -بجوار الجوازات بملك/ محمد ابراهيم يوسف النفاض

120 - كماله البيلى عبد الهادى مصطفى سليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 7367 ورقم قيد 153092    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة قطاعى ) فيما عدا المهمات و الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة الدقهلية طنيخ بملك / السيد حلمي محمد احمد

121 - اسلم محمد منصور ايوب تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7369 

ورقم قيد 153093    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الدقهلية ميت لوزه بملك / خيريه 

المتولى السيد ابراهيم

123 - مى فاضل رمضان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7371 ورقم قيد 153095    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الدقهلية شبرا بدين بملك / 

السيده محمود محمد سليمان

124 - على السيد عبد الرازق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7372 ورقم قيد 153096    محل رئيسى  عن معرض لتجارة سيارات, بجهة محافظة الدقهلية مركز الستامونى 

ديل البحر بملك/ محمود على عبدالسلم

125 - احمد على على الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7390 

ورقم قيد 153098    محل رئيسى  عن تجاره ملبس حريمى فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية 76 شارع الجمهورية مقابل مركز الكلى ناصية شارع الشقر بملك/ ابراهيم المرغتى عبد الحى 

الجاويش

126 - زينب الغريب فرج موسي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7391 

ورقم قيد 153099    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة فيما عدا الملبس و المهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية المنيل بملك / اكرامي صبري عبد ا

Page 11 of 77 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

127 - سامى محمد عطيه عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7406 ورقم قيد 153100    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الدقهلية جديده الهاله بملك / 

حامد محمود عمر حجازى

128 - حسام شلبى لتجارة الموتوسيكلت و قطع غيار الموتوسيكلت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 7408 ورقم قيد 153101    محل رئيسى  عن معرض لتجارة موتوسيكلت و قطع 

غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الدقهلية الطيبه ش البحر بملك / رضا محمد رزق ابراهيم

129 - محمد رضا عبد البديع الشحات حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 7416 ورقم قيد 153102    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة الدقهلية عقار رقم 

22 شارع سالم عيد بجوار مدرسة ابو النجا  ـ جديله بملك / احمد محمد احمد عبد الغفار

130 - ياسر عبداللطيف الصباحى حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 7417 ورقم قيد 153103    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير لجميع السلع ) فيما عدا المجموعة 

19 و الفقرة 36 من المجموعة 6 (, بجهة محافظة الدقهلية كفر الجنينه - بجوار الوحدة الصحية بملك / نجاح 

محمود على الحسينى

131 - محمود سمير عبد الغنى محمد حسن قش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 7425 ورقم قيد 153104    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الدقهلية سندوب بملك/ عبد 

العزيز احمد الدرينى مجاهد

132 - الشحات عبد المنعم على احمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7428 ورقم قيد 153105    محل رئيسى  عن محل لتجارة ملبس جاهزة فيما عدا المهمات و الملبس 

العسكرية, بجهة محافظة الدقهلية شارع مصطفي كامل - مدينة السلم بملك / منصور على منصور

133 - عبده رافت عبدالوهاب خليفه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7429 ورقم قيد 153106    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية, 

بجهة محافظة الدقهلية البيلوية بملك /رافت عبدالوهاب خليفه

134 - ابراهيم محمد محمد فايد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7430 

ورقم قيد 153107    محل رئيسى  عن تصنيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية 9 حارة عادل عوده - 

طريق بلقاس بطلخا بملك / صفيه عبد الهادى طعيمه قنديل

135 - عزيزه رجب الشحات المنسى تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7434 ورقم قيد 153108    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى تسمين و تجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الدنابيق 

بملك / ايمن محب عبد الغفار ابراهيم

136 - مرفت محمد سامى محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7437 ورقم قيد 153109    محل رئيسى  عن مخبز بلدى مدعم, بجهة محافظة الدقهلية نشا بملك / عبد الفتاح 

الشحات عبد الفتاح

137 - محمد النبوى عبد الغفار احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7440 ورقم قيد 153110    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الدقهلية كوم بنى مراس بملك/ النبوى 

عبد الغفار احمد عبد العال

138 - السيد محمد السعيد الشويحى تاجر فرد  رأس ماله 17,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7442 ورقم قيد 153111    محل رئيسى  عن مكتب تشطيب و دهان, بجهة محافظة الدقهلية مسجد الرحمن 

خلف المن المركزى بملك / محمد عبدالفتاح زهره
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139 - محمد نبيل الشحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7451 ورقم 

قيد 153112    محل رئيسى  عن تجارة اطارات كاوتش و بطاريات السيارات و توريداتها فيما عدا توريد العماله 

و اجهزة الحاسب اللى, بجهة محافظة الدقهلية 35 ش / احمد عبد العزيز - الخلطة السفلتية - المجزر اللى بملك 

/ عبده السعيد السيد بدوى

140 - ابراهيم محمد ابو العنين احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7454 ورقم قيد 153113    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الدقهلية البقليه بملك / سماح 

حامد رمزى حامد

141 - هانى محمود سامى محمد الدجاج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7463 ورقم قيد 153114    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الدقهلية 22 ش توفيق 

من ش المديريه القديمة سيدى يونس بملك / غاده رمضان حسن محمد

142 - مصطفى منصور عبد المقصود احمد بشار تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 7464 ورقم قيد 153115    محل رئيسى  عن بـقـا له, بجهة محافظة الدقهلية كفر الشنهاب بملك / 

هانى منصور عبد المقصود احمد بشار

143 - مصطفى رضوان عبد الوهاب حسن عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 7486 ورقم قيد 153116    محل رئيسى  عن اكسسوار موبايلت, بجهة محافظة الدقهلية طريق 

بلقاس ـ شربين بملك / القصبى الدسوقى عبد السلم

144 - الدسوقي فاروق شحاته ابوالنجاه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7504 ورقم قيد 153117    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الدقهلية نقيطة بملك / طارق السعيد 

عبدالواحد السعيد

145 - مصطفي كامل امين فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7508 ورقم قيد 153118    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزلية, بجهة محافظة الدقهلية جمصه المجاورة 

الولي 15 مايو رقم 1704 بملك / السيد علي احمد

146 - احمد محسن عبد الغفار مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7522 ورقم قيد 153119    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميره الجديد 

بملك / محسن عبد الغفار مصطفى صالح

147 - محمد عاطف عبداللطيف محمد الجيار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7524 ورقم قيد 153120    محل رئيسى  عن مصنع تريكو وملبس جاهزة, بجهة محافظة الدقهلية 

سلمون القماش

148 - احمد عبدالسلم عبدالقادر السعيد طه تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7526 ورقم قيد 153121    محل رئيسى  عن تجارة المعدات واللت الخاصه باعمال السيراميك, بجهة 

محافظة الدقهلية بساط كريم الدين بملك / عبد السلم عبد القادر السيد طه

149 - ابراهيم علم ابراهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7529 ورقم قيد 153122    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الدقهلية المنيل 17 ش التوحيد 

بملك /حسن رمضان حسن ابراهيم الزمازى

150 - محمود مصطفي السعيد عبد الرؤف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7538 ورقم قيد 153123    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة حريمي فيما عدا الملبس والمهمات 

العسكرية, بجهة محافظة الدقهلية بطرة بملك / ابراهيم محمود ابراهيم محمد

151 - حازم مجدي علي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7548 ورقم قيد 153124    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه مواشي, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميرة القديم 

بجوار مجمع اهل السنه بملك / مجدي علي احمد محمد
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152 - محمود المتولي حسن عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 151,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7554 ورقم قيد 153125    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة الدقهلية طنيخ بملك / جهاد منصور 

عبدالعزيز نور

153 - ابراهيم محمد المهدى الدسوقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7563 ورقم قيد 153127    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة بالت ) فيما عدا المهمات و الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة الدقهلية 20 شارع كنيسة الملح - السكة القديمة بملك / احمد محمد المهدى الدسوقى

154 - احمد شفاء فكري احمد صلح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7573 ورقم قيد 153128    محل رئيسى  عن مصنع تخريز بلستيك, بجهة محافظة الدقهلية حي السلم بملك / 

اشرف شفاء فكري احمد

155 - محمد عبد العليم عبد الباقى خليل خيال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7574 ورقم قيد 153129    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية كفر 

الشنهاب بملك/ علء محمد ابراهيم حسين

156 - احمد عبد الحميد احمد الغريب بلط تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7586 ورقم قيد 153130    محل رئيسى  عن متب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 19 

والفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للنظم والقرارات التى تنظمها الهيئة العامة على الصادرات والواردات, بجهة 

محافظة الدقهلية الطريق السريع مقابل كوبرى الجامعه بملك/ محمد سالم طلبه سرحان

157 - حسين نبيل محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7610 

ورقم قيد 153131    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الدقهلية ش السكه الجديده بملك / 

حمدان محمود على عامر

158 - مبروك اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7618 ورقم قيد 153132    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية برج الشرطة محل رقم 2 بملك / عوض مصطفي عبد العاطي بركات

159 - محمد محمود صبري حامد عيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7619 ورقم قيد 153133    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير فيما عدا المجموعة 19 و الفقرة 36 من 

المجموعة 6, بجهة محافظة الدقهلية شارع رقم 5 تقسيم العدل الطناحى من ش الترعة بملك / وليد محمود صبرى 

حامد عيد

160 - سمير محمد السيد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7625 ورقم قيد 153134    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارت, بجهة محافظة الدقهلية دميرة بملك / 

محمد محمد السيد عبدالمنعم

161 - محمد جمال محمد المعداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7626 ورقم قيد 153135    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الدقهلية برج الحياه شارع عبد 

المنعم رياض بجوار نادى جديله بملك / ماهر عبد الحميد احمد

162 - علء محمد النبوي علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7628 

ورقم قيد 153136    محل رئيسى  عن مصنع اكياس بلستيك, بجهة محافظة الدقهلية قرية الخياريه بملك / نوال 

الديسطي سعد اسماعيل

163 - السعيد محمد السعيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7630 ورقم قيد 153137    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارت, بجهة محافظة الدقهلية 2 ش عويضه 

من ش مجمع المدارس سندوب بملك/ احمد مصطفي محمد احمد زكي
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164 - احمد ابراهيم عطيه زعلبه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7632 ورقم قيد 153138    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة الدقهلية شها بملك/ احمد ابراهيم 

عطيه زعلبه

165 - محمد رشاد عبد العظيم شحاتة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7634 ورقم قيد 153139    محل رئيسى  عن تجارة بقالة وعطاره, بجهة محافظة الدقهلية المعصرة شارع 

السكه الزراعية بملك/ اسامه رشاد عبد العظيم شحاتة

166 - هدير محمد رجب سلمه الشقرفي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7635 ورقم قيد 153140    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا المهمات والملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية بدواي بملك / باسم علي محمد

167 - عمرو عبد المطلب عبد الحى الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7640 ورقم قيد 153141    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا المهمات والملبس العسكريه, 

بجهة محافظة الدقهلية قريه تيره بملك / عبد النبى السيد محمد حجاج

168 - ايمان  مصطفى السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7644 ورقم قيد 153142    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا المهمات والملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الدقهلية ش الكياس -سوق الحدادين بملك / جمال شكرى محمد عبد العال

169 - اسلم محمد علي احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7646 ورقم قيد 153143    محل رئيسى  عن محل مجمدات لحوم, بجهة محافظة الدقهلية جديله شارع جزيرة 

الورد بملك/ ايمان سيف السلم عبدالحي

170 - نهله فتوح ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7647 ورقم قيد 153144    محل رئيسى  عن ورشة خياطه, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة 25 شارع مسجد 

الحاجة فاطمة بملك/ عزه الدبوسى احمد جعفر

171 - اسلم محمد حسنى محمد شوكه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7653 ورقم قيد 153145    محل رئيسى  عن تجاره اغذيه وتصنيع اغذيه لدى الغير, بجهة محافظة الدقهلية ش 

مبره الشناوى - خلف محلج القطن بملك / محمد حمدى على احمد ابو العنين

172 - ابراهيم ابراهيم السيد الكرداوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7657 ورقم قيد 153146    محل رئيسى  عن تجارة باب وشباك, بجهة محافظة الدقهلية شارع المحطة بملك / 

محسن فتحي ابراهيم زرزوره

173 - شريف الصباحي السيد اسماعيل نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7667 ورقم قيد 153147    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الدقهلية ش 

مدرسة النهضه بملك/ السيد علي احمد المزين

174 - محمد رضا محمود مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7677 ورقم قيد 153148    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة فيما عدا المهمات والملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية دميرة بملك / رضا محمود مصطفي

175 - احمد السعيد حسن حسن الزقرد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7681 ورقم قيد 153149    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة الدقهلية 56 ش مكه حوض 

الزعفران حي الجامعة بملك / سعاد السعيد حسن الزقرد

176 - وائل احمد عبد القادر القناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7691 ورقم قيد 153150    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميرة القديم بملك/ 

محمد عبد السميع محمد يونس
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177 - احمد محمد حلمي علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7696 ورقم قيد 153151    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الدقهلية شرنقاش بملك / رجاء 

عرف محمد عرفه

178 - شوقى السيد شوقى  السيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7697 

ورقم قيد 153152    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا المهمات والملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية شارع ترعة نشا بملك/ سامح شوقى السيد حسن

179 - حازم محمد السعودي عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7707 ورقم قيد 153154    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الدقهلية السبعه بملك / محمد 

السعودي عبداللطيف

180 - رنا محمد محمد امين البدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7722 ورقم قيد 153155    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد 

العماله واجهزه الحاسب اللى, بجهة محافظة الدقهلية 706 شارع الجيش برج المحافظه بملك /لبنى عبد العزيز 

حامد

181 - محمد عبدالنعيم محمد ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7724 ورقم قيد 153156    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار توك توك, بجهة محافظة الدقهلية تلبانة بملك / 

عبدالنعيم محمد ابو سيف

182 - محمد عبدالفتاح محمد عبد الفتاح سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7726 ورقم قيد 153157    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميرة 

القديم بملك/ ياسر عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

183 - احمد بدر السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7731 

ورقم قيد 153158    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الدقهلية السماحيه الكبرى بملك / وليد بدر 

السيد سليمان

184 - طارق السيد عبد الحميد عبد العزيز فرحات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 7736 ورقم قيد 153159    محل رئيسى  عن مكتب هندسي ومقاولت عامة, بجهة محافظة الدقهلية 

53 ج شارع ام كلثوم بملك / السيد عبدالحميد عبدالعزيز فرحات

185 - دينا خليل مصطفى الزغبى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7737 

ورقم قيد 153160    محل رئيسى  عن مطعم تقديم مأكولت, بجهة محافظة الدقهلية عزبة الشال بملك / سماح 

صبحى كامل محمد مصطفى

186 - معتز مجدي الشربيني عبده عبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7743 ورقم قيد 153161    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله, بجهة محافظة الدقهلية بطرة - عزبه الحاج 

خليل بملك / مجدي الشربيني عبده عبده

187 - محمد متولى محمد ريحان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7744 

ورقم قيد 153162    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا المهمات والملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية بدين بملك/ خالد محمد متولى محمد ريحان

188 - هبه سالم عبداللطيف عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7749 ورقم قيد 153163    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل و المكملت الغذائيه و 

مستلزمات طبيه وتصنيعها لدي الغير, بجهة محافظة الدقهلية مساكن البلتاجي بملك / محمد السيد سعد عوض

189 - صابر السيد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7754 

ورقم قيد 153164    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكريه, بجهة 

محافظة الدقهلية الروضة بملك / السيد علي محمد علي

Page 16 of 77 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

190 - على هارون محمد العشرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7755 ورقم قيد 153165    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة مامون 

الشناوى بملك/ هارون محمد محمد العشرى

191 - محمد عبدالعزيز البيومي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7762 ورقم قيد 153166    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات و ديكور و فرش, بجهة محافظة الدقهلية شارع 

البوسطه - برج اسلم بملك / عبد السلم علي محمد غازي

192 - محمد سمير محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7766 

ورقم قيد 153167    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الدقهلية تقسيم بهاء الشربيني خلف 

البان شهاب بملك / طه حسين محمد ابراهيم

193 - محمود عبدا عبدالغنى حامد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 7767 ورقم قيد 153168    محل رئيسى  عن مشغل تطريز وخياطة, بجهة محافظة الدقهلية منيه سندوب 

بملك/ عبدا عبد الغنى حامد

194 - المير البهي فرحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7772 

ورقم قيد 153169    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الدقهلية ميت عزون بملك / البهي فرحات محمد

195 - عبدا محمد محمد محمد عقل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7781 ورقم قيد 153170    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيما عدا المهمات والملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الدقهلية برج بيبرس من شارع احمد ماهر بملك / وسام الدين محمد السيد

196 - احمد خالد محمود محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7782 ورقم قيد 153171    محل رئيسى  عن بيع مشروبات باردة و ساخنة, بجهة محافظة الدقهلية حوض بن 

زيد امام بوابة توشكى بملك / فتحية على عبد ا الهنداوى

197 - سهام بشرى خاطر فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7788 

ورقم قيد 153172    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستلزمات طبية, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة حوض 

الوعفران بملك/ محمد محمد امين البدوى

198 - الكور لكاميرات المراقبة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7793 

ورقم قيد 153173    محل رئيسى  عن تجارة كاميرات مراقبة, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة عقار رقم ) 2 ( 

شارع عقل من شارع جيهان بملك/ اسماء السيد السيد حندوسه

199 - سماح احمد عبدالعزيز المرسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7794 ورقم قيد 153174    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة الدقهلية 6 ش العراقي - سندوب بملك 

/ عادل محمد بدر منصور

200 - ايمن اسماعيل محمد اسماعل )ال يمان للدعايه والعلن( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 7798 ورقم قيد 153175    محل رئيسى  عن مكتب دعايه واعلن فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص برقم 3941, بجهة 

محافظة الدقهلية 33 شارع مستشفى الدولى

201 - عبد ا رشاد حسين ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7801 ورقم قيد 153176    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات و ايجار سيارات للغير, بجهة محافظة 

الدقهلية ديسط - الشارع الرئيسي طريق دمياط بملك / عصام السيد محمد

202 - عادل عبد النبي عبد المنعم نصر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7812 ورقم قيد 153177    محل رئيسى  عن تجارة الصيني والفضيات والنجف, بجهة محافظة الدقهلية الخليج 

بملك / الهام محمد السيد ابراهيم
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203 - على نبيل محمد النبوى حافظ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7816 ورقم قيد 153178    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير لجميع السلع ) فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 (, بجهة محافظة الدقهلية 8 ش الفاروق - توريل الجديدة بملك / ايمان عبد المنعم 

فهمى الحسينى

204 - عاطف محمد محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7817 ورقم قيد 153179    محل رئيسى  عن ورشة سباكة وبراده وحداده, بجهة محافظة الدقهلية جديده الهاله 

بملك / ولء جمعه علي فرج

205 - صباح السيد عبد الستار سليمان رمضان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7820 ورقم قيد 153180    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الدقهلية ابو دشيشة بملك / محمد محمد 

حامد احمد

206 - نورا احمد عبد الخالق عبد المعطي جميل تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7827 ورقم قيد 153181    محل رئيسى  عن بقالـــة, بجهة محافظة الدقهلية ش محمد السعيد كفر 

البدماص بملك / عزت عبد الهادي سعد مصطفي

207 - محمد عبده سالم مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 1,500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7831 ورقم قيد 153183    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية ابو جلل بملك/ 

احمد السيد عبد المجلى عبد الفتاح

208 - تامر سعيد ابراهيم عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7842 ورقم قيد 153185    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة فيما عدا توريدات العماله واجهزة 

الحاسب اللي, بجهة محافظة الدقهلية عزبة جاد خلف التعاون الزراعي بملك / رشا سعيد ابراهيم عبد المقصود

209 - هدير حنفي ابراهيم حنفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7852 

ورقم قيد 153186    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة الدقهلية ش/ المطافي بملك / محمد 

عبد الغفار احمد عدوي

210 - احمد البسطويسى محمد غربيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7854 ورقم قيد 153187    محل رئيسى  عن تجارة نظارات, بجهة محافظة الدقهلية المنصورة 36 شارع 

الجمهورية بملك/ عماد امين ابو الخير

211 - عوض عبدالهادي عبدالمنعم علي الزيات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 7858 ورقم قيد 153188    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية 

كفور العرب بملك / عبدالهادي عبدالمنعم علي

212 - رضا ابو العزم عبد السلم ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 7859 ورقم قيد 153189    محل رئيسى  عن تجارة معدات وادوات خاصة بالسيراميك, بجهة محافظة 

الدقهلية بساط كريم الدين بملك/ ابو العزم عبد السلم ابو العز

213 - محمد على محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7860 

ورقم قيد 153190    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 19والفقره 36

من المجموعه6, بجهة محافظة الدقهلية شارع البر الشرقى بملك/ عايده اسماعيل رجب الحماقى

214 - احمد محمود عبد العزيز محمد الحنفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 7863 ورقم قيد 153191    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الدقهلية كفر دميره الجديد 

طريق بلقاس بملك / هانى ابراهيم ابراهيم محمد عمر

215 - محمد عماد محمد عوض حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7864 ورقم قيد 153192    محل رئيسى  عن معرض موتوسيكلت و تكاتك, بجهة محافظة الدقهلية ميت عنتر 

شارع البحر امام ملعب مجدى غيث بملك / اشرف شعبان احمد
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216 - اسلم محب ابوالنجا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7865 ورقم قيد 153193    محل رئيسى  عن تجارة الدوات والمعدات الخاصة باعمال السيراميك, بجهة 

محافظة الدقهلية بساط كريم الدين بملك// نجاه على عبد الحميد علم الدين

217 - محمد السيد محروس سراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7866 ورقم قيد 153194    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه بالتجزئه فيما عدا المهمات والملبس 

العسكريه, بجهة محافظة الدقهلية محل رقم 1 عقار رقم 1 شارع 6 اكتوبر بملك / محروس الزكى المرسى

218 - رشا محمود فراج مهران تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7867 

ورقم قيد 153195    محل رئيسى  عن تجارة زيوت و فلتر, بجهة محافظة الدقهلية ام الرزق - كفر الترعة 

الجديد بملك / محمد على المتولى جاديه

219 - رشاد عبد الحافظ عبد الغنى عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 7868 ورقم قيد 153196    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية قريه 

دميره بملك / محمد الدمرداش محمود صبح

220 - عبد الرزاق شكرى  عبد الرزاق حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 7873 ورقم قيد 153199    محل رئيسى  عن مركز جراحة عامة, بجهة محافظة الدقهلية الدور الثالث 

علوى شارع الشهيد محمد متولى جمال الدين جديلة

221 - شرين على احمد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7882 ورقم قيد 153200    محل رئيسى  عن توريدات وتركيب الومتيال فيم عدا توريدات العمالة واجهزة 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الدقهلية طناح بملك/ ابراهيم لطفى حامد

222 - ماهر مصباح محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7883 ورقم قيد 153201    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية طنيخ بملك / عبد العزيز لطفى عبد 

العزيز

223 - عادل حسن حسن شرابى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7885 

ورقم قيد 153202    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة الدقهلية ش محمد نصار المتفرع من ش 

بورسعيد بملك/ اميره محمود فخرى محمد حسن

224 - امل على فتحى على شادى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7886 

ورقم قيد 153203    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه فيما عدا الملبس والمهمات العسكريه, بجهة محافظة 

الدقهلية نقيطه بملك عفاف عبد العال العشرى

225 - منصور عبد ا منصور عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7891 ورقم قيد 153204    محل رئيسى  عن تجارة فحم, بجهة محافظة الدقهلية كوم الدربى بملك / دولت ابو 

العطا الضريف

226 - حسام عبد الغني عبد الغني محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 7900 ورقم قيد 153205    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي حلبة, بجهة محافظة الدقهلية عزبه 

الطاهري كفر الطويله بملك / السيد عبد القادر عبد الخالق عجيز

227 - صبرى السيد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7901 ورقم قيد 153206    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا المهمات و الملبس العسكرية (, 

بجهة محافظة الدقهلية دميرة - حارة الشهداء بجوار المسجد الكبير بملك / نعيمة طه المتولى تركى

228 - عمرو السيد محمد فتحي عفيفي شديد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 7902 ورقم قيد 153207    محل رئيسى  عن مطعـم, بجهة محافظة الدقهلية شها شارع وسط البلد بملك /

اشرف منصور منصور عبد الرحمن
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فروع الفراد

1 - )تابع(احمد عادل البكري السيد  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   6878 ورقم قيد   150543  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت عامه  بجهة محافظة الدقهلية قرية ميت طاهر بجوار مدرسة الطاهري بملك / رجاء عبد 

الحفيظ محمد بدوي

2 - )تابع 99015 ( ياسر عبد المعطى محمد الصباحى  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   6925 ورقم قيد   

99015  محل فرعى  عن معرض بيع زهور  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ تجارة زهور بناحية 2 

شارع المام محمد عبده متفرع من شارع احمد ماهر - امام كليه رياض الطفال بملك/ عبد الحميد محمد احمد قشطه

3 - ) تابع 117849 ( على حامد احمد محمد بدوى  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   6944 ورقم قيد   

117849  محل فرعى  عن تعدل الى/ بيع مستلزمات النتاج الحيوانى والداجنى والعلف والحبوب  بجهة محافظة 

الدقهلية تم افتتاح فرع المنصورة عقار رقم ) 1 ( شارع قاعود بملك/ محمد عبد الحى فريد عبد الحى عن نشاط/ 

مخزن لتجارة مستلزمات النتاج الداجنى والحيوانى والعلف

4 - ) تابع 153027 ( محمد بدر زكى بدر محمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7079 ورقم قيد   

153027  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخلية ) فيما عدا النشطة السياحية ( بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية المنصورة 15 برج 

الجامعة شارع الجلء بملك/ وجدى عوض سليمان عبد الوهاب

5 - ) تابع 113271 ( الجمل لتصنيع مهمات المصاعد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   7141 ورقم قيد   

113271  محل فرعى  عن  تصنيع مهمات مصاعد وتشكيل معادن  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية برج 

الصديق شارع ابو بكر الصديق من شارع احمد ماهر بملك/ مجدى عوض سليمان عن نشاط/ تصنيع مهمات مصاعد 

وتشكيل معادن

6 - ) تابع 146139 (  رومانى محروس حكيم منصور  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   7111 ورقم قيد   

146139  محل فرعى  عن مصنع ملبس جاهزة ) فيما عدا المهمات والملبس العسكرية (  بجهة محافظة الدقهلية تم 

افتتاح فرع عن نشاط/ مصنع ملبس جاهزة بناحية عزبة مجر بملك/ السعيد جمال السيد

7 - ) تابع 149656 ( منى عبد اللطيف على سرحان  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   7156 ورقم قيد   

149656  محل فرعى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية  بجهة محافظة الدقهلية تم 

افتتاح فرع بناحية منيه سندوب بملك/ ابراهيم على ابراهيم سيد احمد

8 - ) تابع 150995 ( كريم بيومى الشربينى محمد بيومى  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   7117 ورقم قيد   

150995  محل فرعى  عن مصع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس والمهمات العسكريه  بجهة محافظة الدقهلية تم 

افتتاح فرع بناحية المنصورة عقار رقم ) 20 ( برج السلم من شارع الشابورى بملك/ انس السيد محمد مصطفى سند 

عن نشاط/ مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية

9 - ) تابع 129628( محمود محمد محمد فضل ا  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   7206 ورقم قيد   

129628  محل فرعى  عن يضاف/ تعبئه وتغليف وتجهيز لحوم  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ 

تعبئة وتغليف وتجهيز لحوم بناحية/ شارع عرفة متفرع من شارع احمد ماهر بملك/ على محمد على معروف

10 - ) تابع 61017 ( رفعت عبدا الحسانين علم  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   7214 ورقم قيد   

61017  محل فرعى  عن يضاف : ـ الستيراد والتصدير0  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ تجارة 

حدايد وبويات ) مركز تلوين بويات( بناحية سامية الجمل بملك/ رفعت عبدا الحسانين علم

11 - ) تابع 106080 ( صبرى عبد العزيز عبد الهادى عبد العزيز  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   7303 

ورقم قيد   106080  محل فرعى  عن  سوبر ماركت  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع المنصورة عقار رقم ) 3 

( شارع طلعت حرب توريل بملك/ ناصف عبد الفتاح رزق حلوه عن نشاط/ سوبر ماركت

12 - ) تابع 153054 ( محمد عبد العزيز فريد محمد الغريب  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7566 ورقم 

قيد   153054  محل فرعى  عن مزرعة دجاج بياض مائده  بجهة محافظة الدقهلية دميره بملك / فرج محمد الغريب 

عطيه

13 - ) تابع 147168 ( وعد احمد اسماعيل ابراهيم شمس الدين  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7585 

ورقم قيد   147168  محل فرعى  عن تعدل النشاط الى/ مصنع ملبس جاهزة فيما عدا المهمات والملبس العسكرية  

بجهة محافظة الدقهلية 3 شارع الخروس - دوران المجزر من عبد السلم عارف بملك / على محمد عبد البارى سلم
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14 - ) تابع 153002 ( على حسين حلمى محمد الصعيدى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7598 ورقم قيد   

153002  محل فرعى  عن يضاف مكتب تصدير للفرع  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية ميت بدر خميس 

بملك/ حسين حلمى محمد الصعيدى

15 - ) تابع 102949 ( رانيا اسامة عمر بهجت  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7701 ورقم قيد   

102949  محل فرعى  عن تجارة مفروشات .  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع المنصورة شارع الجمهورية - 

برج السلب امام فندق رمادا بملك/ عبد العزيز مصطفى السلب

16 - ) تابع 134721 ( يحى متولى عبد الحفيظ محمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7709 ورقم قيد   

134721  محل فرعى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع  عن نشاط/ 

مكتب مقاولت عامة وتاجير معدات بناحية بوشه مركز شربين بملك/ علء متولى عبد الحفيظ

17 - ) تابع 141487 ( مصطفى حسن مصطفى مصطفى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   7779 ورقم قيد   

141487  محل فرعى  عن توريد و توزيع مواد غذائية  بجهة محافظة الدقهلية جديدة الهالة بملك / احمد حسن 

مصطفى مصطفى

18 - ) تابع 150085( وسام صلح ابراهيم الصعيدى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   7759 ورقم قيد   

150085  محل فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير مواد غذائية  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط 

مخزن تجارة مواد غذائية بناحية عزبه مجر طريق دمياط بملك/ كريم شعبان رمضان على ومصطفى احمد محمد

19 - ) تابع 121704 ( محمود ابراهيم السعيد محمد عبدا  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   7895 ورقم 

قيد   121704  محل فرعى  عن  تجارة محاصيل زراعية  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط / تجارة 

محاصيل زراعية بناحية الدولتلى بملك/ ابراهيم السعيد عبدا
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قيود الشركات

1 - شركة فاطمة الزهراء محمد طه وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    6909 ورقم قيد  153006    مركز عام  عن سنتر لخدمات الميكب وتصفيف الشعر والحمام 

المغربى وتجهيز العرائس  بجهة محافظة الدقهلية المنصورة عقار رقم )  23 ( شارع خطاب ) 1 ( بملك/ محمد 

السعيد محمد جلل السيد البدراوى

2 - هشام عوض منصور محمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    6968 ورقم قيد  153016    مركز عام  عن التصدير  بجهة محافظة الدقهلية برج الصفا والمروة 

شارع طلعت حرب / فريد المصري قسم توريل القديمه  بملك / محمد عبد الجليل سليمان

3 - مهند محمد عبد المقصود وشريكتة شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    7015 ورقم قيد  153024    مركز عام  عن تجارة زيوت سيارات  بجهة محافظة الدقهلية طلخا 

تقسيم عمرو يونس بملك/ عبد العزيز السيد عبد الحى يوسف

4 - شركة عمر محسن احمد رشدى محمود وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    7127 ورقم قيد  153042    مركز عام  عن صيدلية  بجهة محافظة الدقهلية 

المنصورة شارع المصرى بجوار الجمعية الشرعية بملك/ رزق عبد اللطيف البيومى

5 - شركةالششتاوي لخدمة وتموين السيارات / ورثة عبدالهادي محمد احمد شركة  رأس مالها 30,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    7366 ورقم قيد  153091    مركز عام  عن محطة تموين بنزين 

وسولر وخدمة سيارات  بجهة محافظة الدقهلية دميرة بملك / حسن محمد احمد

6 - شركة عرفه محمد مصطفي عوض ا وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    7373 ورقم قيد  153097    مركز عام  عن تجارة السيارات  بجهة محافظة 

الدقهلية الدور الول 28ش الدراسات بملك/ ابراهيم رمضان عبد العزيز

7 - شركة احمد سمير وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

7561 ورقم قيد  153126    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية البشرية  بجهة محافظة الدقهلية المنصورة 

24 شارع الهدى والنور بملك/ ماجد احمد صادق نجيب البرهمتوشى

8 - شركة ابناء ال عبدالغنى للمقاولت العامة ) ماهر عبد الغنى وشركائة للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7702 ورقم قيد  153153    مركز عام  عن 

مقاولت عامة ) مقاولت مباتى وطرق (  بجهة محافظة الدقهلية درين بملك/ على عبد الغنى على عبد الغنى

9 - ورثة وائل احمد حسانين جمعه عنهم جودت منصور على منصور شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   30-08-2022 برقم ايداع    7870 ورقم قيد  153197    مركز عام  عن بقالة تموينية  بجهة محافظة 

الدقهلية دميرة بملك / عرفات منصور على منصور

Page 23 of 77 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

فروع الشركات

1 - ) تابع 131675 ( شركة محمد احمد محمد امين وشريكتة   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    6766 

ورقم قيد   131675   فرعى  عن تعدل إلى : ـ تصنيع وتجارة الحلويات وخلفه .  بجهة محافظة الدقهلية تم 

افتتاح فرع بناحية ) 1 ( شارع الشهيد متولى جمال الدين بملك/ حمدى عبد السميع حسن الخواجة

2 - ) تابع 148525 ( محمد اسامة عبد الغنى المهندس وشريكة   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

7025 ورقم قيد   148525   فرعى  عن يضاف نشاط/ توريدات عمومية فيما عدا توريدات العمالة واجهزة 

الحاسب اللى 0  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ تجارة عطارة بناحية شارع بدير العطار خلف 

بنك القاهرة بالمنصورة ثانى بملك/ اسامة عبد الغنى ابراهيم المهندس

3 - ليوجد   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7025 ورقم قيد   148525   فرعى  عن يضاف نشاط/ 

توريدات عمومية فيما عدا توريدات العمالة واجهزة الحاسب اللى 0  بجهة محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن 

نشاط/ تجارة عطارة بناحية شارع بدير العطار خلف بنك القاهرة بالمنصورة ثانى بملك/ اسامة عبد الغنى ابراهيم 

المهندس
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 محو - شطب

1 - محمود ابراهيم محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   38409 قيد فى 23-11-1971 برقم ايداع  2416 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

2 - صفاء محمود محمد الهنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76594 قيد فى 07-08-1995 برقم ايداع  4556 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

3 - فتحى فتحى محمدعبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   99085 قيد فى 26-11-2001 برقم ايداع  7734 

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

4 - ربيعة عبد الكريم أحمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   101303 قيد فى 05-08-2002 برقم ايداع  

4760 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله النشاط نهائيا

5 - جيهان محمد سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم   113318 قيد فى 03-08-2006 برقم ايداع  5576 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها النشاط نهائيا

6 - احمد رفعت خميس حامد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   141791 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  

9828 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

7 - احمد صلح الدين محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   93739 قيد فى 10-05-2000 برقم ايداع  

3499 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لعتزاله النشاط نهائيا

8 - معرض العيسوى لتجارة السيارات ) محمد محفوظ فرحات العيسوى (  تاجر فرد سبق قيده برقم   99693 

قيد فى 03-02-2002 برقم ايداع  767 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله 

التجارة نهائيا

9 - عاطف عبدالغفار حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   103435 قيد فى 15-06-2003 برقم ايداع  

3244 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله النشاط نهائيا

10 - اسامة احمد احمد ابو ضيف عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110197 قيد فى 17-10-2005 برقم ايداع  

6335 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

11 - محمد على سلمه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   125866 قيد فى 13-09-2011 برقم ايداع  4794 

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

12 - رامى المرسى ابو العنين المرسى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   142999 قيد فى 24-04-2019 برقم 

ايداع  3558 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

13 - محمود محمد المتولي احمد الخياري  تاجر فرد سبق قيده برقم   152116 قيد فى 15-03-2022 برقم 

ايداع  2557 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله النشاط نهائيا

14 - عادل كامل ابراهيم هدهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   131814 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع  6422 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

15 - عوض رزق عوض حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   148616 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  

494 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

16 - فادى جمال ابوالفتوح السعيد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   149335 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع  

3449 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

17 - مصطفى محمد السيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   150455 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  

7329 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله التجارة

18 - محمد مصطفى ابراهيم صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم   96582 قيد فى 11-02-2001 برقم ايداع  

1082 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

19 - صيدلية ماهر ابو الفتوح ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   118735 قيد فى 17-05-2017 برقم 

ايداع  1000006 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لنهاء نشاط الفرع بناريخ 

2022 /8 /4

20 - احمد محمد السيد يونس حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   128973 قيد فى 21-03-2013 برقم ايداع  

1768 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله النشاط نهائيا
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21 - محمد ابراهيم عزت ابراهيم كامله  تاجر فرد سبق قيده برقم   137391 قيد فى 04-04-2017 برقم ايداع  

2774 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لعتزاله النشاط نهائيا

22 - هند حسن حنفى موسى العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   139344 قيد فى 23-01-2018 برقم ايداع  

786 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجارة نهائيا

23 - ) تابع 140978 ( حسام محمد الشحات السعيد على على الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   140978 قيد 

فى 17-04-2019 برقم ايداع  3320 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله 

التجارة نهائيا بموجب طلب تأشير

24 - محمود يوسف محمد طرابيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   92237 قيد فى 11-12-1999 برقم ايداع  

9265 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزاله النشاط نهائيا

25 - هانم الشربينى الشبراوى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   143083 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع  

3816 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

26 - مدحت لطفى المام الفارسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70447 قيد فى 19-05-1991 برقم ايداع  

2255 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لوفاته

27 - حسام محمد انيس حسنين احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   138040 قيد فى 13-07-2017 برقم 

ايداع  5261 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسي الخر بطلب تأشير بتاريخ 

8/8/2022

28 - احمد محمد السيد خليل الهندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   142273 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  

617 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

29 - عبير مصطفى محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   146991 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع  

4741 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجارة نهائيا

30 - ايمن على عبد ا عبد الواحد علوايه  تاجر فرد سبق قيده برقم   148613 قيد فى 20-01-2021 برقم 

ايداع  477 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

31 - ياسر عبد المعبود المرغنى الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   108205 قيد فى 14-03-2005 برقم 

ايداع  1469 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله النشاط نهائيا

32 - سامح المامون محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   145677 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع  

1166 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل انهاء نشاط الرئيسي الخر

33 - عاطف محمد احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   63703 قيد فى 26-03-1986 برقم ايداع  1613 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

34 - العربى هلل احمد على عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   89343 قيد فى 16-03-1999 برقم ايداع  

2251 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

35 - السيد محمد على معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   133904 قيد فى 03-11-2015 برقم ايداع  7218 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

36 - محمود عبدالحليم عبدا حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   140789 قيد فى 22-07-2018 برقم ايداع  

5949 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

37 - رجب العربى السيد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   146521 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع  

3460 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

38 - محمد عبدالخالق الشربينى عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   147360 قيد فى 08-09-2020 برقم 

ايداع  5803 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

39 - السيد السيد جوده الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   68831 قيد فى 04-03-1990 برقم ايداع  1063 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

40 - حسن بازيد حسن الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   137365 قيد فى 30-03-2017 برقم ايداع  

2675 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله النشاط نهائيا

41 - ) تابع 138248 ( عيد محمود محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   138248 قيد فى 2018-05-02 

برقم ايداع  3877 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسي الخر بموجب طلب 

تأشير 11/8/2022
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42 - عيد محمود محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   138248 قيد فى 09-08-2017 برقم ايداع  6275 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

43 - محمد محمد محمد محمد محمد الجوجرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   152938 قيد فى 2022-07-26 

برقم ايداع  6571 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

44 - شيماء محمد محمد على المداح  تاجر فرد سبق قيده برقم   88133 قيد فى 02-12-1998 برقم ايداع  

9316 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجارة نهائيا

45 - عماد حلمى كامل انطون  تاجر فرد سبق قيده برقم   114225 قيد فى 11-10-2006 برقم ايداع  7403 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

46 - السعيد محمد مجاهد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129623 قيد فى 03-09-2013 برقم ايداع  

4563 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط

47 - وفاء البسيونى عبد اللطيف البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   136254 قيد فى 13-10-2016 برقم 

ايداع  7311 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزالها النشاط

48 - كامل محمد عبد الرازق المنير  تاجر فرد سبق قيده برقم   65343 قيد فى 01-03-1987 برقم ايداع  

1095 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لوفاتة الى رحمه ا تعالى

49 - محمد جمال ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   85946 قيد فى 30-06-1998 برقم ايداع  4466 

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

50 - عزت عبد الهادى سعد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   91901 قيد فى 10-11-1999 برقم ايداع  

8390 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

51 - ) تابع 116818 ( محمد عبدالحميد السعيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   116818 قيد فى 

14-04-2010 برقم ايداع  2606 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى 

الخر بطلب تاشير بتاريخ 16/ 8/ 2022

52 - مصطفى حامد العشرى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   121626 قيد فى 17-08-2009 برقم ايداع  

4833 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

53 - ) تابع 142257 ( اسامه جميل على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   142257 قيد فى 2020-11-02 

برقم ايداع  7848 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسى الخر بموجب طلب 

تأشير 16/8/2022

54 - السيده على السيد عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   146977 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع  

4613 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزالها التجارة

55 - عبد الهادى محمد احمد الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   123361 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع  

3439 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لوفاتة الى رحمة ا تعالى

56 - امين محمد عبد الهادى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   132658 قيد فى 12-04-2015 برقم ايداع  

2430 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

57 - فاتن شوقى رمضان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   136534 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع  

8284 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجارة نهائيا

58 - محمد محمد رشاد محمد الوزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   150698 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  

7874 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لعتزاله النشاط نهائيا

59 - السيد السيد جودت  تاجر فرد سبق قيده برقم   94652 قيد فى 06-08-2000 برقم ايداع  5753 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط

60 - رضا القصبي مطاوع الشربيني  تاجر فرد سبق قيده برقم   150560 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

7740 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

61 - سلوي احمد الشربيني الهنداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   152197 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  

2976 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

62 - ياسر سعيد الشربينى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95465 قيد فى 17-10-2000 برقم ايداع  7796 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا
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63 - ) تابع 131043 ( السيد كمال السباعى محمد شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   131043 قيد فى 

17-06-2020 برقم ايداع  3409 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسي 

الخر بموجب طلب تأشير 21/8/2022

64 - السيد كمال السباعى محمد شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   131043 قيد فى 30-06-2014 برقم ايداع  

3629 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

65 - احمد حسن مهدى بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   138077 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع  5340 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

66 - ) تابع 141556 ( عمرو محمد جبر عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   141556 قيد فى 

23-03-2022 برقم ايداع  2899 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسي 

الخر بموجب طلب تاشير

67 - ابراهيم المتولى ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   146531 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع  

3485 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

68 - خالد جمعه حسانين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82321 قيد فى 14-07-1997 برقم ايداع  4261 

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

69 - )تابع 82321( خالد جمعه حسانين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82321 قيد فى 10-05-2020 برقم 

ايداع  2919 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسي الخر بموجب طلب تأشير 

22/8/2022

70 - احمد عبد الهاد ى عبد الجواد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   88245 قيد فى 13-12-1998 برقم ايداع  

9664 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

71 - مى عبد ا عبد ا حسن وزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   107754 قيد فى 10-01-2005 برقم ايداع  

199 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزالها التجارة

72 - محمد حسن عبد ا حسن علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   134431 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع  

491 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط

73 - شريف سعد محمد محمد ابوراس  تاجر فرد سبق قيده برقم   145280 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  

223 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

74 - ) تابع 147398 ( محمود عبد ا سليمان عبد الرحيم الفرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   147398 قيد 

فى 01-06-2021 برقم ايداع  4555 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى 

الخر بتاريخ 22/ 8/ 2022

75 - عبداللطيف اتربى طه اتربى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   148286 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

8699 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

76 - نور محمد ابراهيم حسين الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   149029 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع  

2200 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

77 - فيصل وهبه محمد ابو فندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55006 قيد فى 29-04-1981 برقم ايداع  

2073 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط

78 - امير ادوار اسحق رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   66844 قيد فى 14-06-1988 برقم ايداع  2464 

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

79 - هانى محمد تاج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   80966 قيد فى 12-02-1997 برقم ايداع  775 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط

80 - هاجر وحيد خليل ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   137868 قيد فى 07-06-2017 برقم ايداع  

4524 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل لعتزال النشاط نهائيا

81 - هبه السيد عبد المجيد السيد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   147546 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

6243 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجارة نهائيا

82 - السيد عبدالعظيم منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85839 قيد فى 22-06-1998 برقم ايداع  

4244 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

Page 28 of 77 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

83 - سامى عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94916 قيد فى 30-08-2000 برقم ايداع  6446 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

84 - ) تابع 105906 ( حسن محمد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105906 قيد فى 

10-08-2004 برقم ايداع  4747 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع

85 - حسن محمد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105906 قيد فى 27-04-2004 برقم ايداع  

2495 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

86 - احمد حسن علم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   124325 قيد فى 07-10-2010 برقم ايداع  6420 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع لعتزالة التجارة بتاريخ 24/ 8/ 2022

87 - احمد محمد حسن محمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   143760 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع  

6209 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

88 - ابراهيم جمعه المتولى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   145204 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع  

35 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

89 - هبه محمد الغريب مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم   150353 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  7025 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

90 - شعبان سعد صديق مونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   65972 قيد فى 07-10-1987 برقم ايداع  4034 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

91 - عطيات محمد عبد العليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   136564 قيد فى 21-11-2016 برقم ايداع  

8359 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزالها النشاط

92 - احمد السيد رزق رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   72917 قيد فى 15-05-1993 برقم ايداع  2253 

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

93 - محمد السعيد عبد المقصود عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   118750 قيد فى 30-01-2008 برقم 

ايداع  579 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

94 - ) تابع 151772 ( شريف محسن مصطفى سالم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   151772 قيد فى 

20-03-2022 برقم ايداع  2751 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بموجب طلب 

تاشير

95 - الحاجة قايزة محمد ابراهيم الحاجة  تاجر فرد سبق قيده برقم   102599 قيد فى 16-02-2003 برقم ايداع  

867 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لوفاتها الى رحمه ا تعالى

96 - ) تابع 121068 ( محمد رضان محمد عبده الجنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   121068 قيد فى 

20-11-2019 برقم ايداع  8946 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى 

الخر

97 - عماد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137074 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع  1210 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا

98 - هانم محمد الحسانين العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   90626 قيد فى 10-07-1999 برقم ايداع  

5281 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجارة

99 - محمد السيد شاهين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   109351 قيد فى 26-07-2005 برقم ايداع  4410 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط

100 - محمد محمد خميس عنان  تاجر فرد سبق قيده برقم   114178 قيد فى 08-10-2006 برقم ايداع  

3311 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

101 - حسن كامل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   120915 قيد فى 14-04-2009 برقم ايداع  2329 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط

102 - شادى عبد المجيد السعيد محمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   150204 قيد فى 04-08-2021 برقم 

ايداع  6396 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة

103 - ربيع ابو السعاد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   152370 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  

4137 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب نهائيا لعتزاله النشاط
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104 - محمد عبد المنعم عبد ا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   119171 قيد فى 15-04-2008 برقم ايداع  

2219 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالة التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - اسامه مزيون عبد المسيح شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   119416 قيد فى 27-05-2008 برقم ايداع   

3074 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

2 - عطا ابراهيم عطا محمد عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   126738 قيد فى 16-02-2012 برقم ايداع   

1028 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - السيد ابراهيم السيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   142840 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع   2922 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

4 - سامى فتحى السيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   143075 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع   3782 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - منى جمعه محمد محمد الخميسى تاجر فرد سبق قيده برقم   145363 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع   

438 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - اسلم محمد محمود محمود الشرباصى تاجر فرد سبق قيده برقم   138428 قيد فى 29-08-2017 برقم 

ايداع   7240 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,750,000.000

7 - احمد جمال حامد العدل تاجر فرد سبق قيده برقم   141893 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع   10269 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

8 - سامح جابر نصر مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم   149840 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع   5161 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - احمد عبد ا محمد الشربينى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   111348 قيد فى 20-02-2006 برقم 

ايداع   1028 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

10 - عبدالهادى لطفى عبدالهادى الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم   148059 قيد فى 04-11-2020 برقم 

ايداع   7866 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - عبد الحميد عبد الحميد نصر خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم   115457 قيد فى 16-01-2007 برقم ايداع   

359 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

12 - محمد حسن عبد الرحمن جعرم تاجر فرد سبق قيده برقم   119031 قيد فى 23-03-2008 برقم ايداع   

1737 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

13 - احمد فاروق عبدالعزيز ابوالمعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   122886 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع   

1933 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

14 - ابراهيم محمد ابراهيم على فوده تاجر فرد سبق قيده برقم   144225 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع   

8039 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

15 - احمد عادل مصطفي محمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم   152947 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   

6622 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

16 - بحيرى للعلف تاجر فرد سبق قيده برقم   142331 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع   810 فى تاريخ  

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

17 - ابراهيم محمد ابراهيم على فوده تاجر فرد سبق قيده برقم   144225 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع   

8039 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - نجاه عبدالباسط السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   147011 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع   

4678 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

19 - طارق السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   127075 قيد فى 03-04-2012 برقم ايداع   2270 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

20 - محمد مغربى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   152731 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع   5422 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

21 - سامح المأمون محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   145677 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع   

3777 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - هشام ابو بكر الصديق عوف تاجر فرد سبق قيده برقم   148570 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع   

315 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - عادل حسن عيد محمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم   149640 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع   

4369 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - صيدليه الدكتور مجدى عطية ابراهيم شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   64215 قيد فى 1986-07-15 

برقم ايداع   3716 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000

25 - مكتب مجاهد للهندسة والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   65953 قيد فى 24-09-1987 برقم ايداع   

3873 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

26 - عوض عبد الحميد عبد الحى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   135608 قيد فى 29-06-2016 برقم ايداع   

4877 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  180,000.000

27 - رومانى محروس حكيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   146139 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع   

2300 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  103,000.000

28 - السيد حسن احمد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   149021 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع   2173 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

29 - محمد عوض الدسوقى محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   149630 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع   

4331 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

30 - كريم بيومي الشربيني محمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم   150995 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   

8847 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  76,000.000

31 - محمود محمد محمد فضل ا تاجر فرد سبق قيده برقم   129628 قيد فى 04-09-2013 برقم ايداع   

4590 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

32 - خالد عبدالعزيز محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم   139860 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع   

2762 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - احمد شعبان محمد مدبولى زين تاجر فرد سبق قيده برقم   147443 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع   

5999 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - هانى محمد عبد الحميد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم   151613 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع   

263 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

35 - نبيل عبد الشكور اسماعيل متارد تاجر فرد سبق قيده برقم   112181 قيد فى 17-05-2006 برقم ايداع   

3208 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - ابراهيم على محمد الهللى تاجر فرد سبق قيده برقم   125833 قيد فى 07-09-2011 برقم ايداع   

4652 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - ممدوح الشربينى ابراهيم جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   126006 قيد فى 04-10-2011 برقم ايداع   

5280 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

38 - نهال كمال صبح احمد شريده تاجر فرد سبق قيده برقم   144029 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع   

7204 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

39 - محمد احمد الصديق الصديق الفداوى تاجر فرد سبق قيده برقم   147115 قيد فى 11-08-2020 برقم 

ايداع   4953 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

40 - علء فتحى محمد حسن عنان تاجر فرد سبق قيده برقم   149485 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع   

3905 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

41 - صبرى عبد العزيز عبد الهادى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   106080 قيد فى 2004-05-24 

برقم ايداع   3043 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

42 - محمود السيد عبدالرازق ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم   141263 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع   

7798 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - احمد عبد الفتاح محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   73204 قيد فى 10-08-1993 برقم ايداع   

3366 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - تامر عطيه حامد صبرى تاجر فرد سبق قيده برقم   133206 قيد فى 07-07-2015 برقم ايداع   4555 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

45 - محمد سامح محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   147025 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   

4714 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - محمد احمد مصطفى امين السقعان تاجر فرد سبق قيده برقم   148402 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع   

9216 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

47 - حمدى على برهام اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   149374 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع   

3602 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

48 - مروه سيد عبد المجيد شبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   148585 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع   

390 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

49 - يحي محمد فتح ا محمد الزهراوي تاجر فرد سبق قيده برقم   151157 قيد فى 18-11-2021 برقم 

ايداع   9479 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

50 - محمد عاشور سيد احمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم   151358 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع   

10165 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

51 - ياسر عبد التواب عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   151862 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   

1411 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

52 - عبد الغنى عبد الوهاب حسن عبد الوهاب العش تاجر فرد سبق قيده برقم   116526 قيد فى 

02-04-2007 برقم ايداع   2677 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

53 - عمرو محمد جبر عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم   141556 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع   

8841 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

54 - هبه اسماعيل حسن ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   144216 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع   

8001 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

55 - سعد عبد المنعم المرسي الديسطي تاجر فرد سبق قيده برقم   150717 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع   

7951 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

56 - احمد محمود على ابية تاجر فرد سبق قيده برقم   117988 قيد فى 29-08-2007 برقم ايداع   6502 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - مى محمود الشناوى حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   140711 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع   

5625 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

58 - محمد ربيع محمد بدير شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   140735 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع   

5748 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

59 - مصنع شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   147168 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع   5179 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

60 - ) تابع 147398 ( محمود عبد ا سليمان عبد الرحيم الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم   147398 قيد 

فى 01-06-2021 برقم ايداع   4555 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

61 - الفرماوى للمشغولت الخشبية تاجر فرد سبق قيده برقم   147398 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع   

5899 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

62 - الفرماوى للمشغولت الخشبية تاجر فرد سبق قيده برقم   147398 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع   

5899 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

63 - شومان عبد الحليم عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   151548 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع   

10852 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

64 - محمد حسام الدين عبد الرازق على سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   135347 قيد فى 2016-05-22 

برقم ايداع   3912 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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65 - محمد ابراهيم عبد الجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   138106 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع   

5474 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

66 - تعديل السم التجاري الي/ عماشة لسلك اللمونيوم تاجر فرد سبق قيده برقم   138470 قيد فى 

10-09-2017 برقم ايداع   7422 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

67 - على حسين حلمى محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   153002 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   

6887 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

68 - فوزى السعيد حامد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم   79840 قيد فى 23-10-1996 برقم ايداع   7253 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

69 - فكرى مصطفى مصطفى ابو المعاطى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   132869 قيد فى 2015-05-13 

برقم ايداع   3262 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

70 - طارق خالد احمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم   136103 قيد فى 22-09-2016 برقم ايداع   6799 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

71 - اسعد رزق عبد الجواد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم   150505 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع   

7550 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

72 - محمد بكر حسن حسن الخضرجي تاجر فرد سبق قيده برقم   151121 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع   

9314 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,250,000.000

73 - احمد على محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   116383 قيد فى 20-03-2007 برقم ايداع   2339 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

74 - احمد محمد حسنى عبد الرؤوف تاجر فرد سبق قيده برقم   130824 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع   

2777 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

75 - ابراهيم مصبح ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   140444 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع   

4731 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

76 - محمود حسن محمد محمود خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   143994 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع   

7058 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

77 - مصطفى حسن مصطفى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   141487 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   

8594 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

78 - محمد محمد عطية جللة تاجر فرد سبق قيده برقم   112610 قيد فى 14-06-2006 برقم ايداع   4017 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

79 - ) تابع 121068 ( محمد رضان محمد عبده الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   121068 قيد فى 

20-11-2019 برقم ايداع   8946 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

80 - محمد رمضان محمد عبده الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   121068 قيد فى 19-05-2009 برقم ايداع   

3065 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

81 - عبد العاطى عبد الفتاح العزب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   133461 قيد فى 01-09-2015 برقم 

ايداع   5691 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

82 - احمد ابراهيم محمد السعيد الهناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   144467 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع   

8802 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

83 - ابراهيم عنتر ابراهيم الباصيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   147523 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع   

6189 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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العناوين 

1 - وفاء يونس التميمى محمد يونس شطا تاجر فرد سبق قيده برقم    138954 قيد فى 03-12-2017 برقم 

ايداع    9872 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 115 شارع طه شوقى 

الباز مدينة مبارك بملك / عاطف احمد محمد ابراهيم

2 - اسلم ابراهيم محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    123903 قيد فى 25-07-2010 برقم ايداع    

5069 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية كفر طناح بجوار الكوبري بملك / 

ماجده عبد الوهاب محمود ابراهيم

3 - عبدالحكيم شكرى عبدالحكيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    138529 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

7722 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسي اخر بالعنوان /

مقابل مجلس المدينة بملك / محمد عبد اللطيف فتوح الحماقي عن نشاط تجارة احذية اودع برقم 6840 وقيد تابع 

138529

4 - صلح جمعه عباده محمد عباده تاجر فرد سبق قيده برقم    150405 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع    

7142 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر بناحية طلخا 

طريق المحلة - دمياط السريع بجوار مسجد الهدى بملك/ السيد سعد عبد الرحيم المتولى عن نشاط/ تجارة معدات 

ثقيلة

5 - ) تابع 141962 ( عمرو عبد الحليم ابراهيم احمد القصبى تاجر فرد سبق قيده برقم    141962 قيد فى 

22-11-2020 برقم ايداع    8364 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعديل عنون الفرع الى شارع خالد ابو الفضل بجوار مسجد العزيز خلف عمارة البر من شارع الجيش ارض ابو 

الليل بملك/ علء الدين السعيد عبد الحميد

6 - محمد عبدالحميد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    143838 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع    

6474 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الي /ميت محمود-

المنصوره- بملك/ عبدالستار الجيلني العدروسي

7 - عبدالهادى لطفى عبدالهادى الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    148059 قيد فى 04-11-2020 برقم 

ايداع    7866 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى/ 

المنصورة تقاطع شارع هنداوى مع شارع منتصر - برج جيهان الطبى بملك/ عاطف الشبراوى سعد محمد

8 - منى عبد اللطيف على سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    149656 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

4425 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل اسم المالك الي / اشرف 

محمد محمود الباز

9 - مكتب البكرى للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم    150543 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

7663 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بالعنوان قرية ميت 

طاهر بجوار مدرسة الطاهري بملك / رجاء عبد الحفيظ محمد بدوي اودع برقم 6878 وقيد تابع 150543

10 - جهاد رشاد عبد العاطى أبو الغيط تاجر فرد سبق قيده برقم    84345 قيد فى 11-02-1998 برقم ايداع    

787 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى / الشوامى بملك / 

شحاتة على محمد

11 - ياسر عبد المعطى محمد الصباحى تاجر فرد سبق قيده برقم    99015 قيد فى 18-11-2001 برقم ايداع    

7567 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ تجارة 

زهور بناحية 2 شارع المام محمد عبده متفرع من شارع احمد ماهر - امام كليه رياض الطفال بملك/ عبد 

الحميد محمد احمد قشطه

12 - محمد حسن عبد الرحمن جعرم تاجر فرد سبق قيده برقم    119031 قيد فى 23-03-2008 برقم ايداع    

1737 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل اسم المالك الى / عبد 

الرحمن حسن عبد الرحمن محمد جعرم
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13 - احمد فاروق عبدالعزيز ابوالمعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    122886 قيد فى 17-03-2010 برقم 

ايداع    1933 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان /بياض العرب قطعة رقم 59 المنطقة الصناعية بملك / احمد فاروق عبد العزيز قيد برقم سجل 63312 

بني سويف

14 - ابراهيم محمد ابراهيم على فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    144225 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع    

8039 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى / ترعة زقلمه - 

الستامونى - بلقاس- بملك / فريد سراج الدين ابراهيم بيومى

15 - لؤى عبد الرافع احمد عبد ا العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    148064 قيد فى 05-11-2020 برقم 

ايداع    7887 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسى اخر بناحية 

المقطم- القاهرة عقار رقم 4 شارع محمد شعبان ارض مباحث الجيزة

16 - على حامد احمد محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    117849 قيد فى 06-08-2007 برقم ايداع    

6006 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع المنصورة عقار 

رقم ) 1 ( شارع قاعود بملك/ محمد عبد الحى فريد عبد الحى عن نشاط/ مخزن لتجارة مستلزمات النتاج 

الداجنى والحيوانى والعلف

17 - احمد محمد عبدالرؤف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    142899 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع    

3186 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان / شارع ساميه 

الجمل الرئيسى بجوار جزارة شلبى بملك / طارق عفيفى على الجوهرى

18 - انس محمد متولي حسن شكور تاجر فرد سبق قيده برقم    152860 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

6073 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

شارع كوبرى البحر القديم بملك/ اخلص مصطفى عبد العزيز على

19 - )تابع 141244(وليد محمد جمال الدين عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    141244 قيد فى 

07-07-2020 برقم ايداع    4033 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعدل اسم المالك الى / وليد محمد جمال الدين عبد الحافظ

20 - هشام محمد السيد عبدالسلم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    141468 قيد فى 22-10-2018 برقم 

ايداع    8544 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الي / 

عزبه الشيخ وهدان -بملك/ سعد حسن علي حايس

21 - ثلجة ابوزيد لحفظ اللحوم والسماك تاجر فرد سبق قيده برقم    152841 قيد فى 29-06-2022 برقم 

ايداع    5962 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح رئيسى اخر عن 

نشاط/ مصنع لتصنيع اللحوم بناحية بلقاس ابو عرصة بملك/ محمد ابو زيد ابو العنين

22 - محمد حسام احمد محمد على الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم    61183 قيد فى 08-10-1984 برقم 

ايداع    4158 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المقيد برقم 

59805 غرفه بنها

23 - عبد العال الدسوقى زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    136413 قيد فى 01-11-2016 برقم ايداع    

7843 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية فرع عن نشاط/ بيع 

سندوتشات بناحية شرق السكندرية بيلدج من شارع 30 القاهرة المنتزة اول بملك/ محمد احمد على احمد والسمة 

التجارية مطم المذاق الدمشقى 1

24 - محمد باتع فهمى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    143831 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع    

6458 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل الي / شارع المحكمه بجوار 

مسجد الصاوي بملك / نحمده مصطفي نصر احمد

25 - سامح المأمون محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    145677 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    

3777 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ميت محمود بملك / محمد فاضل 

عبدالرحمن

26 - سامح المأمون محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    145677 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    

3777 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تلراك ملك/ ثروت طه عبدالعظيم
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27 - محمد بدر زكى بدر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    153027 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

7027 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية المنصورة 

15 برج الجامعة شارع الجلء بملك/ وجدى عوض سليمان عبد الوهاب

28 - الجمل للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    113271 قيد فى 31-07-2006 برقم ايداع    

5444 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية برج 

الصديق شارع ابو بكر الصديق من شارع احمد ماهر بملك/ مجدى عوض سليمان عن نشاط/ تصنيع مهمات 

مصاعد وتشكيل معادن

29 - رومانى محروس حكيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    146139 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    

2300 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ مصنع 

ملبس جاهزة بناحية عزبة مجر بملك/ السعيد جمال السيد

30 - منى عبد اللطيف على سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    149656 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

4425 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية منيه سندوب 

بملك/ ابراهيم على ابراهيم سيد احمد

31 - كريم بيومي الشربيني محمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم    150995 قيد فى 31-10-2021 برقم 

ايداع    8847 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية 

المنصورة عقار رقم ) 20 ( برج السلم من شارع الشابورى بملك/ انس السيد محمد مصطفى سند عن نشاط/ 

مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية

32 - اسماء محمد عبد الحميد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    119976 قيد فى 12-10-2008 برقم 

ايداع    5497 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى/ 34 

مسجد بلل من شارع احمد ماهر بملك/ اكرام عبد الجواد رزق فوده

33 - السيد محمد محمد على العرج تاجر فرد سبق قيده برقم    127097 قيد فى 04-04-2012 برقم ايداع    

2326 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى/ نبروه شارع 

البحر سور النادى بملك/ السيد ابراهيم السيد القللى

34 - محمود محمد محمد فضل ا تاجر فرد سبق قيده برقم    129628 قيد فى 04-09-2013 برقم ايداع    

4590 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ تعبئة 

وتغليف وتجهيز لحوم بناحية/ شارع عرفة متفرع من شارع احمد ماهر بملك/ على محمد على معروف

35 - خالد عبدالعزيز محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    139860 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع    

2762 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى/ مدينة جمصة 

15 مايو المجاورة الخامسة بملك/ محمد مسعد سيف الدين الشهاوى

36 - تعديل السم التجارى الى / رفعت علم للتجارة والستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    61017 

قيد فى 28-08-1984 برقم ايداع    3626 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط/ تجارة حدايد وبويات ) مركز تلوين بويات( بناحية سامية الجمل بملك/ رفعت 

عبدا الحسانين علم

37 - محمد محمد محمد محمد محمد الجوجرى تاجر فرد سبق قيده برقم    130334 قيد فى 2014-02-13 

برقم ايداع    789 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 4 ش / الصالح ايوب 

بملك طارق محمد احمد ابراهيم

38 - صبرى عبد العزيز عبد الهادى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    106080 قيد فى 2004-05-24 

برقم ايداع    3043 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع 

المنصورة عقار رقم ) 3 ( شارع طلعت حرب توريل بملك/ ناصف عبد الفتاح رزق حلوه عن نشاط/ سوبر 

ماركت

39 - شريف صلح الدين الدسوقى محمد الشلقانى تاجر فرد سبق قيده برقم    113890 قيد فى 2006-09-13 

برقم ايداع    6741 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى / 

المنصوره عقار )11( - شارع النقراشى - الحسنيه - بملك/ ثريا عبد السلم عطيه عقل
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40 - عبدالفتاح عبدربه الشناوى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    148357 قيد فى 13-12-2020 برقم 

ايداع    8980 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية عقار رقم ) 15 ( - 

شارع خلف هندسة كهرباء نبروه - بملك / محمد احمد احمد اللفى

41 - تامر عطيه حامد صبرى تاجر فرد سبق قيده برقم    133206 قيد فى 07-07-2015 برقم ايداع    

4555 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل عنوان النشاط الى / محل 

بالدور الرضى - بالعقار رقم ) 22 ( - شارع عزيزة الشناوى - خلف مضرب الرز - عزبة الشال بملك / احمد 

عطية حامد صبرى

42 - محمد عادل سعد معاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    147141 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع    

5068 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الي / المنصوره 

شارع منصور مخيمر - مساكن المينا - خلف مكتب العمل بملك/ عبدا محمد السيد محمد

43 - سامى ابو سريع نصر السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم    130509 قيد فى 19-03-2014 برقم ايداع    

1506 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل اسم المالك الى / اسماء 

مسعد المرسى جاد

44 - حسن محمد حسن مصطفى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    150747 قيد فى 04-10-2021 برقم 

ايداع    8046 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى/ 

على حسن مصطفى مصطفى

45 - المهدى على المهدى على تاجر فرد سبق قيده برقم    85739 قيد فى 15-06-1998 برقم ايداع    4048 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل اسم المالك الي/ علي المهدي علي

46 - احمد ابو اليزيد عبد ربه الرملوى تاجر فرد سبق قيده برقم    115063 قيد فى 13-12-2006 برقم 

ايداع    9265 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى / 4 ش 

طلعت السيد تقسيم عزيزه الشناوى - عزبة الشال بملك / حسن حامد سند المتولى

47 - ) تابع 141556 ( عمرو محمد جبر عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    141556 قيد فى 

23-03-2022 برقم ايداع    2899 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعدل العنوان الي العوضية بملك / محمد محمد ابراهيم بصيلة

48 - عمرو محمد جبر عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    141556 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

8841 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الي/العوضية مركز 

شربين بملك/ قاسم قاسم محمد البرمبالى

49 - عمرو محمد جبر عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    141556 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

8841 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم الغاء الرئيسي الخر

50 - احمد ايمن محمد ابو صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    152130 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

2603 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الهللي - بملك / ايمن محمد ابو 

صالح السيد

51 - محمود مصطفى على شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    127055 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع    

2218 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى/ محمد عبد 

الرحيم سيد احمد بهلول

52 - مى محمود الشناوى حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    140711 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع    

5625 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى / محمد عبد 

الجواد بدير عبد الرحمن مصطفى

53 - الفرماوى للمشغولت الخشبية تاجر فرد سبق قيده برقم    147398 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

5899 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل الى/ المنصورة حى غرب 

52 شارع حسن ابو طالب شارع عبد السلم عارف بملك/ محمد شعبان سليم

54 - الفرماوى للمشغولت الخشبية تاجر فرد سبق قيده برقم    147398 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

5899 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى/ 2 شارع مكه 

متفرع من شارع الوحده حى الشجار بملك/ امال عطيه محمد الغريب ) وتم شطب الرئيسى الخر (
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55 - ) تابع 147398 ( محمود عبد ا سليمان عبد الرحيم الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    147398 قيد 

فى 01-06-2021 برقم ايداع    4555 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعدل العنوان الى/ المنصورة 15 شارع الوحده حى الشجار بملك/ طارق السيد احمد حسن

56 - شومان عبد الحليم عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    151548 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    

10852 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى / عزبة 

صبحى بملك / على عبد الحليم عبد ا محمد

57 - محمد عبد العزيز فريد محمد الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم    153054 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع    7154 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية دميره بملك / فرج محمد 

الغريب عطيه

58 - عصام الدين عبد الهادى مهدى سراج تاجر فرد سبق قيده برقم    89849 قيد فى 02-05-1999 برقم 

ايداع    3444 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى/ كفر 

الجنينة عزبه حسونة بملك/ عصام الدين عبدالهادي مهدي سراج

59 - محمد ابراهيم عبد الجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    138106 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع    

5474 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى/ شارع عبد 

الحكيم من شارع الدراسات بملك/ محمد البيلى على البيلى

60 - مصنع شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    147168 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع    5179 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 3 شارع الخروس - دوران المجزر من عبد 

السلم عارف بملك / على محمد عبد البارى سلم

61 - على حسين حلمى محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    153002 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

6887 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية ميت بدر 

خميس بملك/ حسين حلمى محمد الصعيدى

62 - طارق خالد احمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    136103 قيد فى 22-09-2016 برقم ايداع    6799 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية دنجواى شارع المروق بملك/ حمدى 

مرسى ابوالعز شويقه

63 - محمد عطا صبرى نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    138451 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع    

7337 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى / ورثه عبد 

الحميد احمد محمد حسن

64 - اشرف الشمبابى الرفاعى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    141789 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع    

9822 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى/ الشحات 

الراوى احمد

65 - مها محمد السعيد طه منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    151280 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

9915 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الي / شقه اول دور 

-ش عبد الهادي متفرع من ش الجلء -بملك /محاسن محمد شبانه

66 - رانيا اسامة عمر بهجت تاجر فرد سبق قيده برقم    102949 قيد فى 02-04-2003 برقم ايداع    1856 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع المنصورة شارع 

الجمهورية - برج السلب امام فندق رمادا بملك/ عبد العزيز مصطفى السلب

67 - محمد حسن ابو زيد الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    133344 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    

5085 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى/ قرية ابو زيد 

بملك/ محمود فوزى بدرى

68 - يحى متولى عبد الحفيظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    134721 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع    

1603 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع  عن نشاط/ مكتب 

مقاولت عامة وتاجير معدات بناحية بوشه مركز شربين بملك/ علء متولى عبد الحفيظ

69 - محمد سمير سالم على ابراهيم المراكبى تاجر فرد سبق قيده برقم    135744 قيد فى 27-07-2016 برقم 

ايداع    5420 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ش بورسعيد بملك /

مصطفي مصطفي احمد السيد
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70 - حفناوى كمال محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    142605 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    

1945 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك ليكون/ سمير 

محمد ابو الحسن

71 - سعود للخرسانة الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    150451 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

7314 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الي / عزبة ابو 

سعود العوضية

72 - مصطفى حسن مصطفى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    141487 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع    

8594 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية جديدة الهالة بملك / احمد حسن 

مصطفى مصطفى

73 - وائل محمد جابر ادم سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    144220 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

8019 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العوان الى/ شارع جامع 

مسعود بملك/ محمد عبد الكريم عبد الفتاح

74 - عطيه عطيه الوردانى عبد الحميد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    149951 قيد فى 27-06-2021 برقم 

ايداع    5503 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية حوض ابو العز ش 

الشهيد احمد العدوي بملك/ اميره محمد محمود علي

75 - وسام صلح ابراهيم الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    150085 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

5939 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية المنصورة 

عزبة مجر طريق دمياط بملك/ كريم رمضان على ومصطفى احمد محمد عن نشاط/ مخزن تجارة مواد غذائية

76 - وسام صلح ابراهيم الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    150085 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

5939 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط مخزن 

تجارة مواد غذائية بناحية عزبه مجر طريق دمياط بملك/ كريم شعبان رمضان على ومصطفى احمد محمد

77 - ) تابع 151772 ( شريف محسن مصطفى سالم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    151772 قيد فى 

20-03-2022 برقم ايداع    2751 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعدل الي/كفور العرب بملك / جمعه مصطفى ابراهيم باشه

78 - شريف محسن مصطفى سالم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    151772 قيد فى 01-02-2022 برقم 

ايداع    983 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل الي/شارع المله 

بقرية اويش الحجر بملك/ فتحى سعد الدين ذكى رمضان

79 - شريف محسن مصطفى سالم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    151772 قيد فى 01-02-2022 برقم 

ايداع    983 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم شطب الرئيسي الخر 

بموجب طلب تاشير

80 - ) تابع 121068 ( محمد رضان محمد عبده الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    121068 قيد فى 

20-11-2019 برقم ايداع    8946 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعديل الي/ المرشد حارة الزهور رقم 8 بملك/ رمضان محمد عبده الجنيدى

81 - محمد رمضان محمد عبده الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    121068 قيد فى 19-05-2009 برقم 

ايداع    3065 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل الي/ ارض غنيم 

بملك / يحى احمد الشربينى

82 - سوزان حسن رزق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    147385 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

5862 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 3 ش علي خليفه بملك / نسرين 

علي محمد رزق

83 - حسن احمد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    147591 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    6350 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الحفير - ناحية جمعيه علي بن ابي طالب 

- بملك / حسن احمد طه محمد

84 - احمد ابراهيم محمد السعيد الهناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    144467 قيد فى 17-11-2019 برقم 

ايداع    8802 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل العنوان الى/ 17 

شارع الجلء بالمنصورة زمام قسم الجمال بملك/ محمد احمد الرفاعى حسين
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85 - محمود إبراهيم السعيد محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    121704 قيد فى 26-08-2009 برقم 

ايداع    5043 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن نشاط 

/ تجارة محاصيل زراعية بناحية الدولتلى بملك/ ابراهيم السعيد عبدا
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النشاط

1 - احمد ابراهيم عبد العال عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  150234 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع    

6529وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمي النشاط ليكون ) تجارة ادوات صحية 

بالجملة (

2 - احمد جمال حامد العدل تاجر فرد سبق قيده برقم  141893 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع    10269

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مكتب تاجير سيارات لحساب الغير

3 - اضافة اسم تجارى / مؤسسة المنسي للعلف تاجر فرد سبق قيده برقم  152703 قيد فى 2022-06-13 

برقم ايداع    5333وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط على / تجارة اعلف

4 - احمد عبد ا محمد الشربينى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  111348 قيد فى 20-02-2006 برقم ايداع    

1028وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ توزيع مواد غذائية ومنظفات

5 - ) تابع 118917 ( وفقى فايز محمد محمد مى تاجر فرد سبق قيده برقم  118917 قيد فى 2022-07-21 

برقم ايداع    6417وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي / تجارة سيارات نقل 

ومقطوراتها

6 - وائل محمد السيد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  121255 قيد فى 17-06-2009 برقم ايداع    3672

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /تجاره البقاله جمله

7 - حنان رضا محمد محمود العزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  138436 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع    

7268وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ بقالة

8 - عبدالهادى لطفى عبدالهادى الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  148059 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع    

7866وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ تجارة اكسسوارات محمول

9 - محمد عبدالسلم محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  132114 قيد فى 14-01-2015 برقم ايداع    

279وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمي النشاط الي / مكتب استيراد وتصدير 

لجميع السلع فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ومكتب مقاولت عامة وتصنيع مستحضرات 

تجميل لدي الغير

10 - ابراهيم محمد ابراهيم على فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  144225 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع    

8039وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / ورشة حدادة ولحام وتشكيل 

معادن

11 - تعدل السم التجاري الى / حسن سعد محمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  127697 قيد فى 

22-07-2012 برقم ايداع    4482وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم قصر النشاط علي / 

تجارة الدوات المكتبية والمدرسية فقط

12 - محمد عوض عبد الرازق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  125625 قيد فى 12-07-2011 برقم ايداع    

3717وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة قطع غيار موتوسيكلت

13 - سامح المامون محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  145677 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع    1166

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي/ تجاره ادوات منزليه

14 - الجمل للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  113271 قيد فى 31-07-2006 برقم ايداع    

5444وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ تصنيع مهمات مصاعد وتشكيل معادن

15 - مجدى مصطفى هاشم الشوربجى تاجر فرد سبق قيده برقم  130865 قيد فى 28-05-2014 برقم ايداع    

2924وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاول نقل

16 - ابرام انور منير داود تاجر فرد سبق قيده برقم  143397 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع    5015وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجاره و توزيع مواد غذائية

17 - رومانى محروس حكيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  146139 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    

2300وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف / مصنع ملبس جاهزه فيما عدا المهمات 

والملبس العسكريه
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18 - كريم بيومي الشربيني محمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  150995 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

8847وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف / مصنع ملبس جاهزه فيما عدا المهمات 

والملبس العسكريه

19 - محمود محمد محمد فضل ا تاجر فرد سبق قيده برقم  129628 قيد فى 04-09-2013 برقم ايداع    

4590وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف/ تعبئه وتغليف وتجهيز لحوم

20 - هانى محمد عبد الحميد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  151613 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    

263وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ مكتب رحلت نقل ركاب لحساب 

الغير

21 - احمد محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  127519 قيد فى 12-06-2012 برقم ايداع    3811

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / مناقصات و مزادات و ايجار كافيتريات

22 - محمد محمد محمد محمد محمد الجوجرى تاجر فرد سبق قيده برقم  130334 قيد فى 13-02-2014 برقم 

ايداع    789وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / صيانه محمول

23 - صبرى عبد العزيز عبد الهادى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  106080 قيد فى 2004-05-24 

برقم ايداع    3043وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف سوبر ماركت

24 - محمد عبدالحميد السعيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  116818 قيد فى 19-04-2007 برقم ايداع    

3226وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اعدل النشاط الى/ تجارة احذية

25 - حسام عادل رفعت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  133837 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع    7039

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير حاصلت زراعية

26 - تعديل السم التجاري الي/ السواح للستيراد والتصدير والمقاولت العامة والستثمار العقاري تاجر فرد سبق 

قيده برقم  112385 قيد فى 01-06-2006 برقم ايداع    3611وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  اضافة نشاط / تجارة ورق كتابة

27 - تامر عطيه حامد صبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  133206 قيد فى 07-07-2015 برقم ايداع    4555

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تجارة اعلف و مستلزمات النتاج 

الحيوانى و الداجنى

28 - محمد سامح محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  147025 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    

4714وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ نفخ بلستيك

29 - محمد احمد مصطفى امين السقعان تاجر فرد سبق قيده برقم  148402 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    

9216وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اصلح و بناء يخوت لدى الغير

30 - حسن محمد حسن مصطفى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  150747 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    

8046وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مصنع كبس الكونتر والفورميكا

31 - يحي محمد فتح ا محمد الزهراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  151157 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

9479وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت متكامله

32 - ابراهيم عبد العليم ابراهيم البلقاسى تاجر فرد سبق قيده برقم  92586 قيد فى 22-01-2000 برقم ايداع    

449وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ بقالة وتموين

33 - ) تابع 141556 ( عمرو محمد جبر عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  141556 قيد فى 

23-03-2022 برقم ايداع    2899وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي / 

معرض سجاد

34 - عمرو محمد جبر عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  141556 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

8841وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي/مصنع مشغولت نسيجية

35 - سعد عبد المنعم المرسي الديسطي تاجر فرد سبق قيده برقم  150717 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    

7951وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تجارة قطع غيار و تركيب و 

استيراد ماكينات غزل و نسيج

36 - محمود مصطفى على شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  127055 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع    

2218وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ تجارة مستلزمات حلويات
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37 - طارق خالد احمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  136103 قيد فى 22-09-2016 برقم ايداع    6799

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تعبئة اعلف يدوى

38 - مى محمود الشناوى حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  140711 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع    

5625وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة ادوات كهربائيه

39 - ) تابع 147398 ( محمود عبد ا سليمان عبد الرحيم الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  147398 قيد 

فى 01-06-2021 برقم ايداع    4555وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / محل 

مشغولت الخشبية

40 - الفرماوى للمشغولت الخشبية تاجر فرد سبق قيده برقم  147398 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

5899وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تصنيع مشغولت خشبية وديكور

41 - الفرماوى للمشغولت الخشبية تاجر فرد سبق قيده برقم  147398 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

5899وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / ورشة نجارة بمحرك

42 - السراج للستيراد و التصدير و التوريدات العامة و المقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم  149452 

قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع    3808وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / 

مكتب مقاولت عامة

43 - ) تابع 133307 ( محمد خميس محمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  133307 قيد فى 2022-02-21 

برقم ايداع    1634وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ تصنيع وخلط وتعبئة 

اضافات العلف والمركزات والتصنيع لدى الغير والتوريدات العمومية فيما عدا توريدات العمالة واجهزة الحاسب 

اللى 0

44 - على حسين حلمى محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  153002 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

6887وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف مكتب تصدير للفرع

45 - محمد نبيل الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  153112 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    7451وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف/ توريدات لوازم مراكز الخدمة سيارت فيما عدا توريدات 

العمالة واجهزة الحاسب اتللى

46 - فوزى السعيد حامد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  79840 قيد فى 23-10-1996 برقم ايداع    7253

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تعبئه مواد غذائيه يدوى

47 - فكرى مصطفى مصطفى ابو المعاطى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  132869 قيد فى 2015-05-13 

برقم ايداع    3262وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ مكتب استيراد وتصدير 

فيما عدا المجموعة 19 والفقرة36 من المجموعة 6

48 - محمد عطا صبرى نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  138451 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع    

7337وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى نوع النشاط / صهر معادن

49 - عبدالعظيم محمد على القللى تاجر فرد سبق قيده برقم  129012 قيد فى 31-03-2013 برقم ايداع    

1939وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ مصنع مواد عازلة ومواد بناء 

ودهانات

50 - احمد محمد حسنى عبد الرؤوف تاجر فرد سبق قيده برقم  130824 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع    

2777وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط علي / استيراد وتصدير فيما عدا 

المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6

51 - محمد حسن ابو زيد الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  133344 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    

5085وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجارة قطع غيار سيارات

52 - محمد سمير سالم على ابراهيم المراكبى تاجر فرد سبق قيده برقم  135744 قيد فى 27-07-2016 برقم 

ايداع    5420وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجارة ملبس جاهزة ) 

فيما عدا المهمات والملبس العسكرية (

53 - سعود للخرسانة الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  150451 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    7314

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف / توريد خرسانه جاهزة
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54 - تامر فتحى محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  127333 قيد فى 09-05-2012 برقم ايداع    

3105وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط على/ مكتب استيراد وتصدير فيما عدا 

المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 طبقا للنظم والقرارات التى تنظمها الهيئة العامة على الصادرات 

والواردات 0

55 - وائل محمد جابر ادم سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  144220 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    8019

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ تجارة لحوم مجمدة

56 - ) تابع 151772 ( شريف محسن مصطفى سالم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  151772 قيد فى 

20-03-2022 برقم ايداع    2751وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي /مزرعة 

مواشى حلبه

57 - شريف محسن مصطفى سالم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  151772 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

983وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي/ورشة نجارة

58 - محمد محمد عطية جللة تاجر فرد سبق قيده برقم  112610 قيد فى 14-06-2006 برقم ايداع    4017

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط على/ تخليصجمركى وتصدير

59 - اشرف جمال عثمان عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم  118435 قيد فى 28-11-2007 برقم ايداع    

8115وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ تجارة مواد غذائية

60 - محمد رمضان محمد عبده الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  121068 قيد فى 19-05-2009 برقم ايداع    

3065وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي/ تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس 

والمهمات العسكرية

61 - ) تابع 121068 ( محمد رضان محمد عبده الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  121068 قيد فى 

20-11-2019 برقم ايداع    8946وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدلب الى/ بيــع 

بــقــالــه

62 - حسن احمد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  147591 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    6350وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مزرعة دواجن

63 - احمد طلعت احمد فوزى السقعان تاجر فرد سبق قيده برقم  132612 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع    

2284وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / مكتب تأجير سيارات

64 - احمد ابراهيم محمد السعيد الهناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  144467 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    

8802وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ محل احذية

65 - محمد منصور الزكى مصطفى الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  151700 قيد فى 23-01-2022 برقم 

ايداع    653وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ تجارة بقالة

66 - احمد ايمن محمد ابو صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  152130 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

2603وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل مسمى النشاط الى/ التصدير وتوريدات مخلفات 

زراعية

67 - محمد محمد التهامى على الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  112248 قيد فى 22-05-2006 برقم ايداع    

3326وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ توريدات عمومية فيما عدا توريدات 

العمالة واجهزة الحاسب اللى 0

68 - محمود إبراهيم السعيد محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  121704 قيد فى 26-08-2009 برقم ايداع    

5043وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط/ تجارة محاصيل زراعية

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   125423 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2011  برقم ايداع 2,781.000 الى : تعدلت السمة التجارية الى/ مصنع الفرسان لتشكيل 

الصاج

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   143220 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-06-2019  برقم ايداع 4,391.000 الى : اضافة السمة التجارية / مؤسسة الفتح لتجارة العطارة

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   150234 وتم ايداعه 

A S H بتاريخ   09-08-2021  برقم ايداع 6,529.000 الى : اضافة السمة التجارية ايه اس اتش

4 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   152983 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2022  برقم ايداع 6,788.000 الى : مؤسسه كريم للستيراد والتصدير

5 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152957 وتم ايداعه 

Reed بتاريخ   28-07-2022  برقم ايداع 6,658.000 الى : اضافة السمة التجارية / ريد

6 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111348 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2006  برقم ايداع 1,028.000 الى : يضاف سمه تجارية/ زاد الخير للتوزيع

7 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99015 وتم ايداعه بتاريخ   

18-11-2001  برقم ايداع 7,567.000 الى : يضاف سمه تجارية / زهور هولندا

8 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152860 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-07-2022  برقم ايداع 6,073.000 الى : يضاف سمه تجارية / العربية للعلف

9 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127697 وتم ايداعه بتاريخ   

22-07-2012  برقم ايداع 4,482.000 الى : تعدل السم التجاري الى / حسن سعد محمد ابو العنين

10 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   141339 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-10-2018  برقم ايداع 8,099.000 الى : تعدلت السمة التجارية الى / مكتب رحلت الملتزم

11 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   142331 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-01-2019  برقم ايداع 810.000 الى : حذف السمة التجارية

12 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   141071 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2018  برقم ايداع 6,990.000 الى : تعدلت السمة التجارية الى / فيفوريت للتوكيلت 

Favorite التجارية

13 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   41252 وتم ايداعه بتاريخ   

20-05-1973  برقم ايداع 1,649.000 الى : محمود محمد السعيد مصطفى العمريطى

14 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   148570 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2021  برقم ايداع 315.000 الى : المصرية الوغندية

15 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   153031 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2022  برقم ايداع 7,069.000 الى : محمد يوسف محمد الكلف

16 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130865 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-05-2014  برقم ايداع 2,924.000 الى : اضافة السم التجاري / الشوربجي

17 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149452 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2021  برقم ايداع 3,808.000 الى : السراج للستيراد و التصدير والتوريدات العامة

18 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152443 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2022  برقم ايداع 4,001.000 الى : اضافة السمة التجارية / التوحيد للمقاولت

19 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   120696 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2009  برقم ايداع 1,508.000 الى : محمد شوقى امين محمود

20 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   112385 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-06-2006  برقم ايداع 3,611.000 الى : تعديل السم التجاري الي/ السواح للستيراد والتصدير 

والمقاولت العامة والستثمار العقاري
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21 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   148402 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2020  برقم ايداع 9,216.000 الى : تعدلت السمة التجارية الى / فاروس كرافت

22 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138397 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-08-2017  برقم ايداع 7,126.000 الى : الزغبى لتجارة المواد الغذائية

23 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   143201 وتم ايداعه 

2B  بتاريخ   28-05-2019  برقم ايداع 4,294.000 الى : يضاف سمة تجارية/ تو بى

24 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   151157 وتم ايداعه 

i x - بتاريخ   18-11-2021  برقم ايداع 9,479.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / اي اكس

25 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152113 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2022  برقم ايداع 2,528.000 الى : يضاف سمه تجارية/ المتحده للستيراد والتصدير 

وتجارة مستلزمات مصانع نسيج

26 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   150989 وتم ايداعه 

A . N . Home بتاريخ   31-10-2021  برقم ايداع 8,827.000 الى : اضافة سمة تجارية / أ . ن هوم وير

 wear

27 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115098 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-12-2006  برقم ايداع 9,353.000 الى : تعدلت السمة التجارية الى / مطعم كازينو الياسمين

28 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149452 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2021  برقم ايداع 3,808.000 الى : السراج للستيراد و التصدير و التوريدات العامة و 

المقاولت العامة

29 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152916 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2022  برقم ايداع 6,428.000 الى : يضاف سمة تجارية/ عثمانكو للمقاولت المتكاملة 

وتوريدات العامة واعمال النظافة

30 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   138106 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-07-2017  برقم ايداع 5,474.000 الى : يضاف سمه تجارية/ ميجا ستور

31 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138470 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2017  برقم ايداع 7,422.000 الى : تعديل السم التجاري الي/ عماشة لسلك اللمونيوم

32 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141120 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-09-2018  برقم ايداع 7,195.000 الى : مؤسسة عفيفى للستيراد والتصدير

33 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   142585 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2019  برقم ايداع 1,861.000 الى : اضافة السمه التجارية / المانه بلست

34 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150451 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2021  برقم ايداع 7,314.000 الى : سعود للخرسانة الجاهزة

35 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   136979 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2017  برقم ايداع 790.000 الى : عنجوجه لتجارة السيارات

36 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   139713 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2018  برقم ايداع 2,300.000 الى : محمد عبدالرزاق احمد عبد اللطيف

37 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118917 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-03-2008  برقم ايداع 1,289.000 الى : الرواد

38 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118917 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2022  برقم ايداع 6,417.000 الى : الرواد

39 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   142514 وتم ايداعه 

sWaza بتاريخ   20-02-2019  برقم ايداع 1,572.000 الى : يضاف سمة تجارية/ سوازا
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الشخاص

1 - مصطفى  عبد ا محمد محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   83216 وتم ايداعه بتاريخ  1997-10-09 

برقم ايداع    6366تم التأشير فى تاريخ   09-10-1997   بــ  

2 - عمر فوده الشحات السيد الخليجى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   124919 وتم ايداعه بتاريخ  

26-01-2011 برقم ايداع    557تم التأشير فى تاريخ   26-01-2011   بــ  

3 - محمد عبدالسميع السيد محمد كريم  مدير فرع المقيد برقم قيد   152983 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-01 

برقم ايداع    6788تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

4 - محمود محمد السعيد مصطفى العمريطى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   41252 وتم ايداعه بتاريخ  

20-05-1973 برقم ايداع    1649تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

5 - محمد يوسف محمد الكلف  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   153031 وتم ايداعه بتاريخ  

10-08-2022 برقم ايداع    7069تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

6 - فريد شوقى امين محمود  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   120696 وتم ايداعه بتاريخ  2009-03-11 

برقم ايداع    1508تم التأشير فى تاريخ   15-08-2022   بــ  تعديل السم محمد شوقى امين محمود

7 - دينا خليل مصطفى الزغبى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   153160 وتم ايداعه بتاريخ  

25-08-2022 برقم ايداع    7737تم التأشير فى تاريخ   25-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - رضا بكر محمود وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    56882 قيدت فى 26-05-1982 برقم ايداع   3951 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب و فض الشركة و تصفيتها نهائيا - طبقا لعقد 

الفض و المصدق برقم 652/أ  لسنة 2006

2 - شركة مسعد عبد العزيز محمد فتوح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    101042 قيدت فى 2002-06-29 

برقم ايداع   4028 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فض الشركه وتصفيتها نهائيا 

بموجب عقد الفض المصدق عليه رقم 976لسنه 2022

3 - عائشه مصطفى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    95292 قيدت فى 02-10-2000 برقم ايداع   7386 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فض شركة توصية بسيطة بعقد مصدق على 

توقيعاتة برقم 3812/ب تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - ماهر فرحات احمد عطيه   شركة سبق قيدها برقم    69078 قيدت فى 05-05-1990 برقم ايداع   2113 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل شركة شركة توصية بسيطة برقم 1381 

لسنه 2010 تم حل الشركة وتصقيتها نهائيا

5 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    125186 قيدت فى 12-04-2011 برقم ايداع   1872 وفى تاريخ  

15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركة فى 15/ 8/ 2022

6 - شركة الدلتا لتجارة وحلج القطان   شركة سبق قيدها برقم    125186 قيدت فى 12-04-2011 برقم ايداع   

1872 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركة فى 15/ 8/ 2022

7 - شركة الدلتا لتجارة وحليج القطان ) ش.م.م فرع شربين (   شركة سبق قيدها برقم    138517 قيدت فى 

19-09-2017 برقم ايداع   7672 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء فرع الشركة

8 - شركة محمد احمد محمد العدل خطاب وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم    135749 قيدت فى 

28-07-2016 برقم ايداع   5436 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فض 

شركة تضامن بعقد مسجل برقم 334 لسنه 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

9 - ) تابع 103374 ( شركة الصباحى فرج عبدالغنى   شركة سبق قيدها برقم    103374 قيدت فى 

20-06-2007 برقم ايداع   5087 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اغاء الفرع الكائن 

بقناه السويس بملك/ عزت عبد الكريم السعيد

10 - عبير عبد الحليم محمد موسى و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    96925 قيدت فى 2001-03-18 

برقم ايداع   1847 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الشركة بموجب عقد الفض 

المصدق برقم 5806 / أ لسنة 2005

11 - شركة محمد اسماعيل محمد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    109522 قيدت فى 2005-08-14 

برقم ايداع   4851 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب  فرع الشركة بتاريخ 21/ 8/ 

2022

12 - فايز فريد لوندى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    81949 قيدت فى 02-06-1997 برقم ايداع   

3381 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل شركة توصية بسيطة بعقد ثابت 

التاريخ برقم 1542 لسنه 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

13 - عبد الفتاح سرور عبد الفتاح وشريكه غانم رزق غانم   شركة سبق قيدها برقم    128129 قيدت فى 

24-10-2012 برقم ايداع   6249 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل 

شركة تضامن بعقد مسجل ومشهر عنة برقم 369 لسنه 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

14 - الشركة المتحدة للخراطة الميكانيكية لصحابها عبد المنعم عبد العزيز العدل وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم    55699 قيدت فى 30-09-1981 برقم ايداع   4775 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب 

السجل بموجب عقد حل شركة تضامن بعقد ثابت التاريخ برقم 3694 لسنه 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا
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15 - ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم    81647 قيدت فى 29-04-1997 برقم ايداع   

2566 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الشركة نهائيا بموجب عقد الفض الموثق 

برقم 4377/ج لسنة 2005

16 - شركه محمد فاروق العمرى ابراهيم وشريكه خالد عبدالحميد خالد   شركة سبق قيدها برقم    91130 قيدت 

فى 28-08-1999 برقم ايداع   6463 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل 

شركة تضامن بعقد ثابت التريخ برقم 1407 لسنه 2004 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

17 - احمد على محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    129408 قيدت فى 24-06-2013 برقم ايداع   

3640 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب فرع الشركة لعتزالة التجارة

18 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    129408 قيدت فى 24-06-2013 برقم ايداع   3640 وفى تاريخ  

31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب فرع الشركة لعتزالة التجارة

رأس المال

1 - عزة ابراهيم محمد المشاطى وشركائها ) ورثة محمد السعيد السعيد عبد ا ( 0 شركة سبق قيدها برقم     

62008 قيدت فى 04-04-1985 برقم ايداع    1641وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

2 - شركة رضا رمضان عبد الحميد ابراهيم وشريكة شركة سبق قيدها برقم     142960 قيدت فى 

22-04-2019 برقم ايداع    3433وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

3 - شركة عزمى السعيد خليفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     92250 قيدت فى 12-12-1999 برقم ايداع    

9296وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

4 - شركة احمد عبدالقادر السعيد سليمان الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     145678 قيدت فى 

03-02-2020 برقم ايداع    1171وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000
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العناوين

1 - شركة محمد احمد محمد امين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     131675 قيدت فى 09-11-2014 برقم 

ايداع    5893وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم الغاء الفرع الكائن 

بالسنبلوين

2 - شركة محمد احمد محمد امين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     131675 قيدت فى 09-11-2014 برقم 

ايداع    5893وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع بناحية ) 1 

( شارع الشهيد متولى جمال الدين بملك/ حمدى عبد السميع حسن الخواجة

3 - شركة المجموعة المتحدة للوساطة فى الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     115752 قيدت فى 

07-02-2007 برقم ايداع    961وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل 

عنوان الفرع الى/ المنصورة شارع قناه السويس برج جرين بلزا المدخل الول الدور الثالث شقه 2 فوق مطعم 

كنتاكى 0

4 - شركة محمد اسامه عبدالغنى المهندس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148525 قيدت فى 2021-01-10 

برقم ايداع    139وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع عن 

نشاط/ تجارة عطارة بناحية شارع بدير العطار خلف بنك القاهرة بالمنصورة ثانى بملك/ اسامة عبد الغنى ابراهيم 

المهندس

5 - رمضان محمد احمد حسن وشريكة شركة سبق قيدها برقم     146591 قيدت فى 23-06-2020 برقم ايداع    

3621وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل الفرع من 102 شارع 

الفاروق - مساكن شيراتون- صقر قريش النزهة القاهرة الى/ الدور الرضى بالجمالون الكائن ناصية شارع عبد 

ضيف ا متفرع من شارع ترعة الجبل الجديد ) الرشاح ( بحوض جلل رقم 47 مؤسسة الزكاة - المرج القاهرة

6 - شركة السيد احمد اسماعيل متولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     130160 قيدت فى 2014-01-01 

برقم ايداع    13وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل عنوان الفرع الي / 

شارع القنايات عزبة ابو فرج طريق الزقازيق المنصورة بملك / مصطفي احمد احمد عبدالنبي

7 - خالد وياسر وحسام حسن محمود محمد محمود المزاحى شركة سبق قيدها برقم     132220 قيدت فى 

29-01-2015 برقم ايداع    624وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم 

شطب الفرع الكائن بميت غمر المودع برقم 389 المقيد برقم 20162

8 - شركه عل عبدالحميد الصرفي وشريكها شركة سبق قيدها برقم     100965 قيدت فى 18-06-2002 برقم 

ايداع    3825وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع 70 شارع 

الدكتورة هدى متفرع من شارع رقم 13 من عزبه الهجانة مدينة نصر القاهرة

9 - شركة السيد عبد الرؤوف حسن غازي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     152715 قيدت فى 

13-06-2022 برقم ايداع    5367وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع جديد للشركة محافظة الجيزة العقار رقم ) 35 ( شارع الدقى بملك/ فاطمة اسماعيل حسين حسن

10 - مى محمد محمد المرتضى محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     146162 قيدت فى 2020-03-03 

برقم ايداع    2340وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل الي / شقة رقم 

4الدورالول علوي ناصية شارع خالد بن الوليد من شارع جامعة الزهر مدينة مبارك

11 - شركة محمد احمد ابو الحسن بازيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     126124 قيدت فى 2011-10-27 

برقم ايداع    5779وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل اسم المالك الي 

/ ايمن ابراهيم عبد الخالق
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النشاط

1 - شركة ايمان السيد محمد عمر جندى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     136605 قيدت فى 2016-11-27 

برقم ايداع    8534 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تجارة وتوريدات 

اعلف وحبوب وخامات ومستلزمات انتاج العلف

GHATAY FOR COMMERCIAL  2 - غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه ش.م.م

ENGINEERING INVESTMENTS-  شركة سبق قيدها برقم     144134 قيدت فى 2019-10-10 

برقم ايداع    7660 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التجاره العامه فيما هو 

مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول 

ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد 

التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات 

والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه 

الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل 

المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون واللئحة التنفيذية

GHATAY FOR COMMERCIAL  3 - غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه ش.م.م

ENGINEERING INVESTMENTS-  شركة سبق قيدها برقم     144134 قيدت فى 2019-10-10 

برقم ايداع    7661 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التجاره العامه فيما هو 

مسموح به قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول 

ينشي تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد 

التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات 

والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه 

الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل 

المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون واللئحة التنفيذية

4 - تعدل الي / شركة احمد شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم     139692 قيدت فى 08-03-2018 برقم 

ايداع    2224 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف نشاط توزيع مستحضرات التجميل 

والمكملت الغذائيه والدويه البيطريه والتصنيع لدي الغير والتعبئه يدوي
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الكيان القانونى

GHATAY FOR COMMERCIAL  1 - غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه ش.م.م

ENGINEERING INVESTMENTS-  شركة سبق قيدها برقم     144134 قيدت فى 2019-10-10 

برقم ايداع    7661 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

GHATAY FOR COMMERCIAL  2 - غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه ش.م.م

ENGINEERING INVESTMENTS-  شركة سبق قيدها برقم     144134 قيدت فى 2019-10-10 

برقم ايداع    7660 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 142960   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-04-2019 برقم ايداع    3433 الى   شركة رضا رمضان عبد الحميد ابراهيم وشريكة

2 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144134   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-10-2019 برقم ايداع    7660 الى   غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه ش.م.م  

GHATAY FOR COMMERCIAL -ENGINEERING INVESTMENTS

3 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144134   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-10-2019 برقم ايداع    7661 الى   غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه ش.م.م  

GHATAY FOR COMMERCIAL -ENGINEERING INVESTMENTS

4 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 139692   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-03-2018 برقم ايداع    2224 الى   تعدل الي / شركة احمد شحاته وشريكه
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الشخاص

1 - حمدى احمد عبدالرازق ضرغام  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

2 - شعبان خلف احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

3 - اهداب محمد كامل المرشدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

4 - بدر محمد ابو السعود محمد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

5 - دلل حسين مصطفى حلمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

6 - اكرم ابراهيم على محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

7 - حنان حنا سيدهم عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

8 - محمد اسامه عيسى متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

9 - محمد عبدالعزيز الرفاعى شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  

10 - ياسر محمد محمد سيد احمد الخولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2001 برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2005  بــ :  ممثل عن العاملين

11 - احمد السيد مرسى عطية  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    92250   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-1999 برقم ايداع   9296 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2014  بــ :  خرج من الشركة واستلم 

مستحقاتة البالغة 25000 ) خمسة وعشرون الف جنيها فقط لغير

12 - خالد حسن محمود المزاحى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    132220   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2015 برقم ايداع   624 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2015  بــ :  يضاف الي بند الدارة والتوقيع 

عن الشركة والمديرين الحق في تمثيلها في كافة المعاملت وحق القتراض والرهن والتوقيع  امام جميع البنوك 

بجمهورية مصر العربيه وامام جميع الجهات باسم الشركة

13 - رشدى مصطفى كمال السلب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    72432   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-1992 برقم ايداع   5328 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2015  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع وجعلها 

لكل من رشدى مصطفى كمال احمد السلب وهشام رشدى مصطفى السلب و احمد رشدى مصطفى كمال 

السلب مجتمعين او منفردين ويكون حق البيع والشراء والتنازل واليجار والستئجار والتوكيل لكل او بعض 

ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة للشريك/ الول / رشدى مصطفى كمال احمد السلب والغاء التوكيل الممنوح 

للدكتور/ رشدى مصطفى كمال السلب فى التوقيع نيابة عن هشام رشدى مصطفى السلب و احمد رشدى 

مصطفى كمال احمد السلب 0

14 - خالد محمد احمد امين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    131675   وتم ايداعه بتاريخ    2014-11-09 

برقم ايداع   5893 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  يضاف الى بند الدارة والتوقيع ليصبح للمديران 

الحق فى القتراض من كافة البنوك بجمهورية مصر العربية باسم الشركة

15 - ممدوح السيد محمد امبابى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145678   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2020 برقم ايداع   1171 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  خرج من الشركة نهائيا

16 - مني السعيد محمد نبيه عبدالجليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145678   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2020 برقم ايداع   1171 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  دخول شريك

Page 54 of 77 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

17 - عمرو محمد السعيد السعيد عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-1985 برقم ايداع   1641 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  خرج من الشركة بعد استلمة 

جميع حقوقة

18 - لبنى محمد السعيد عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-1985 برقم ايداع   1641 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  خرجت من الشركة بعد استلم 

جميع حقوقها

19 - نورهان محمد السعيد السعيد عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-1985 برقم ايداع   1641 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  خرجت من الشركة بعد اسلمها 

جميع حقوقها

20 - فاطمه الزهراء محمد طه ابو بكر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153006   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   6909 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

21 - هاله سيد عبدالحميد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    153024   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   7015 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  للطرفان حق الدارة والتوقيع 

عن الشركة مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن 

اغراضها وبعنوانها اما بشان المعاملت التى تزيد قيمتها عن ليوجد وايه تصرفات قانونية اخرى من رهن او بيع 

عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة فيجب ان تصدر من الطرقين مجتمعين 0

22 - رضا رمضان عبدالحميد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    142960   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   3433 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع وجعلها 

للشريكين رضا رمضان عبد الحميد والشريك رجب رمضان عبد الحميد ابراهيم لهم الحق فى ادارة الشركة 

والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وله حق قبض ودفع المبالغ واوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ماذكر وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهالدت وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى التوقيع وكذلك القتراض باسم الشركة ورهن اصولها وبيعها واستبدالها 

والتوقيع امام كافة البنوك والمصارف وفتح الحسابات والعتمادات المسندية واستلم وتسلم كافة السندات الرسمية 

لكافة الجهات الرسمية والغير رسميه وله الحق فى قبول مايرونه فى صالح الشركة وله ان ينيب عنه مايشاءون 

قانونا فى كل او بعض اختصاصتهم ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركة وله الحق فى 

استلم وتسلم كافة الشيكات والوراق والمستندات الخاصه بالشركة وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او 

بعض ماذكر

23 - وليد محمود عبد الوهاب محمد الجنيدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    142960   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   3433 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خرج من الشركة نهائيا

24 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    144134   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-10 

برقم ايداع   7660 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

25 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    144134   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-10 

برقم ايداع   7661 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

26 - احمد عادل عبد الجواد على عياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    153126   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   7561 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  للطرفان حق الدارة والتوقيع 

وتعيين الموظقين الشئون الدارية ولهم حق التوقيع امام جميع الجهات الرسمية ومراجعة والمصالح الحكومية 

والممثل للشركة كشخص معنوى لها جميع الحقوق وعليها كافة اللتزامات 0

27 - عمرو محمد محمد يس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    139692   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  )  خرج من الشركة بعد استلمة 

نصيبه فى راس المال واصبحت ذمه الشركة بريئه من هذا 0
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28 - عبد الهادي  عبدالغني علي جاب ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153153   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   7702 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  طرف ثان شريك متضامن

29 - محمد عبدالغني  علي عبدالغني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153153   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   7702 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمود ابراهيم محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38409   قيدت فى   23-11-1971 برقم ايداع    

2416 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

2 - صفاء محمود محمد الهنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76594   قيدت فى   07-08-1995 برقم ايداع    

4556 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-06

3 - فتحى فتحى محمدعبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99085   قيدت فى   26-11-2001 برقم ايداع    

7734 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

4 - ربيعة عبد الكريم أحمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101303   قيدت فى   05-08-2002 برقم 

ايداع    4760 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

5 - صديق سمير عبد المجيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101682   قيدت فى   29-09-2002 برقم 

ايداع    5856 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-28

6 - نصر عبد الفتاح عبد السلم محمد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111717   قيدت فى   

28-03-2006 برقم ايداع    1983 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-27

7 - جيهان محمد سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113318   قيدت فى   03-08-2006 برقم ايداع    

5576 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

8 - عبد الرحيم السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117501   قيدت فى   06-06-2007 برقم 

ايداع    4790 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

9 - عاشور رزق إبراهيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118988   قيدت فى   17-03-2008 برقم ايداع    

1605 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

10 - محمد سعد ابراهيم المتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121890   قيدت فى   12-10-2009 برقم ايداع    

5669 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

11 - حامد وحيد حامد البيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124013   قيدت فى   10-08-2010 برقم ايداع    

5411 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

12 - عطا ابراهيم عطا محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126738   قيدت فى   16-02-2012 برقم 

ايداع    1028 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

13 - شعيب بلزا للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132848   قيدت فى   2015-05-11 

برقم ايداع    3196 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

14 - صبرين نور الدين الباز الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136172   قيدت فى   2016-10-03 

برقم ايداع    7024 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

15 - السيد محمد حامد ابو الرجال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136992   قيدت فى   31-01-2017 برقم 

ايداع    838 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

16 - ايمن السعيد عبد الوهاب القلش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138141   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    5638 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

17 - حسن ابوخضير العجمي احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152962   قيدت فى   2009-04-29 

برقم ايداع    1000003 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

18 - صبرى محمد الفتاح الصفطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81682   قيدت فى   05-05-1997 برقم 

ايداع    2673 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-04

19 - احمد صلح الدين محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93739   قيدت فى   10-05-2000 برقم 

ايداع    3499 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

20 - ) تابع 100946( محمد محمود عبد اللطيف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100946   قيدت فى   

05-07-2011 برقم ايداع    3561 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-04
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21 - الشحرى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100946   قيدت فى   15-06-2002 برقم ايداع    

3773 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

22 - عاطف عبدالغفار حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103435   قيدت فى   15-06-2003 برقم 

ايداع    3244 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-14

23 - حسن الطنطاوى مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112970   قيدت فى   10-07-2006 برقم ايداع    

4811 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

24 - احمد عبد الغنى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113027   قيدت فى   12-07-2006 برقم 

ايداع    4925 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

25 - صيدلية ماهر ابو الفتوح ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118735   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    1000006 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

26 - محمد على سلمه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125866   قيدت فى   13-09-2011 برقم ايداع    

4794 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

27 - ) تابع 126291 ( وليد رضا محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126291   قيدت فى   

31-08-2016 برقم ايداع    6366 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-30

28 - وليد رضا محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126291   قيدت فى   04-12-2011 برقم ايداع    

6378 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

29 - محمد ابراهيم الطنطاوى مجاهد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130483   قيدت فى   

13-03-2014 برقم ايداع    1408 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-12

30 - محمود حسين على عبد الحميد البلقاسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134143   قيدت فى   

03-12-2015 برقم ايداع    8005 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-02

31 - عبد ا عمر محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134999   قيدت فى   28-03-2016 برقم ايداع    

2515 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

32 - اسلم محمد محمود محمود الشرباصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138428   قيدت فى   

29-08-2017 برقم ايداع    7240 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-28

33 - محمود محمد السعيد مصطفى العمريطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41252   قيدت فى   

20-05-1973 برقم ايداع    1649 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-19

34 - محمد عبد المنعم الشربينى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84928   قيدت فى   01-04-1998 برقم 

ايداع    2192 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-31

35 - ) تابع 89512 ( محب عبد الحميد فهمى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89512   قيدت فى   

29-03-2007 برقم ايداع    2607 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-28

36 - محب عبد الحميد فهمى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89512   قيدت فى   04-04-1999 برقم 

ايداع    2646 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-03

37 - جمال شعبان صالح معاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98866   قيدت فى   28-10-2001 برقم ايداع    

7120 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-27

38 - احمد عبد ا محمد الشربينى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111348   قيدت فى   2006-02-20 

برقم ايداع    1028 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

39 - محمد حلمى محمد مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116594   قيدت فى   04-04-2007 برقم ايداع    

2784 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03
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40 - وائل محمد السيد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121255   قيدت فى   17-06-2009 برقم ايداع    

3672 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

41 - اسامه نظيم حامد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130493   قيدت فى   17-03-2014 برقم ايداع    

1450 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

42 - عادل كامل ابراهيم هدهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131814   قيدت فى   30-11-2014 برقم ايداع    

6422 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

43 - شرين على محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132317   قيدت فى   16-02-2015 برقم ايداع    

1013 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

44 - طارق احمد صبحى خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137681   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

3913 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

45 - حنان رضا محمد محمود العزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138436   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    7268 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

46 - عبد الرحمن عبد الحميد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57168   قيدت فى   02-08-1982 برقم 

ايداع    4753 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

47 - محمد مصطفى ابراهيم صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96582   قيدت فى   11-02-2001 برقم 

ايداع    1082 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

48 - هيـــام عـوض أحمد الــشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97387   قيدت فى   05-05-2001 برقم 

ايداع    2948 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

49 - ايمن ابراهيم رمضان على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103451   قيدت فى   2003-06-17 

برقم ايداع    3282 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-16

50 - عبد الحميد عبد الحميد نصر خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115457   قيدت فى   2007-01-16 

برقم ايداع    359 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

51 - احمد عبد الرحمن احمد على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115659   قيدت فى   2007-02-01 

برقم ايداع    799 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

52 - عيد عبد الطلب عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118721   قيدت فى   27-01-2008 برقم 

ايداع    491 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-26

53 - محمد حسن عبد الرحمن جعرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119031   قيدت فى   23-03-2008 برقم 

ايداع    1737 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-22

54 - على الحسانين محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130096   قيدت فى   19-12-2013 برقم ايداع    

6560 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-18

55 - احمد محمود احمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133842   قيدت فى   29-10-2015 برقم 

ايداع    7055 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

56 - حسام عبد المنعم عبد العزيز هلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138114   قيدت فى   2017-07-20 

برقم ايداع    5520 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

57 - احمد الحسينى عبد الحليم سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138128   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    5580 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

58 - الشرايحى كامل محمد ماوردى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71017   قيدت فى   04-11-1991 برقم 

ايداع    5813 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-03

59 - محمود يوسف محمد طرابيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92237   قيدت فى   11-12-1999 برقم ايداع    

9265 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

60 - ياسر عمار صابر المتولى الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106492   قيدت فى   2004-07-10 

برقم ايداع    4063 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-09

61 - ناجى محمد غريب الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110606   قيدت فى   03-12-2005 برقم ايداع    

7314 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02
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62 - مجدى المرسى القطب المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113244   قيدت فى   30-07-2006 برقم 

ايداع    5387 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

63 - وائل عبد المنعم لطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113434   قيدت فى   14-08-2006 برقم 

ايداع    5850 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

64 - معاطى سعيد معاطى محمد عنبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115996   قيدت فى   2007-02-21 

برقم ايداع    1472 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

65 - سلوى ابراهيم العرابى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117819   قيدت فى   01-08-2007 برقم 

ايداع    5900 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

66 - على حامد احمد محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117849   قيدت فى   06-08-2007 برقم 

ايداع    6006 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

67 - السيد عبد الباسط ايوب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123771   قيدت فى   06-07-2010 برقم 

ايداع    4606 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

68 - شريف محمد محمود عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133628   قيدت فى   01-10-2015 برقم 

ايداع    6337 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

69 - كريم السعيد السعيد ابو ستيته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133851   قيدت فى   29-10-2015 برقم 

ايداع    7074 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

70 - محمد نبيل مراد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134392   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

378 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

71 - محمد بشرى محمد الملوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39950   قيدت فى   03-09-1972 برقم ايداع    

2365 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

72 - مدحت لطفى المام الفارسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70447   قيدت فى   19-05-1991 برقم ايداع    

2255 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

73 - ) تابع 72786 ( رضا مصطفى عبدالمجيد فهمى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72786   قيدت فى   

25-01-2003 برقم ايداع    480 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-24

74 - رضا مصطفى عبدالمجيد فهمى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72786   قيدت فى   1993-04-11 

برقم ايداع    1719 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-10

75 - رضا محمد السيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72870   قيدت فى   06-05-1993 برقم ايداع    

2118 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-05

76 - هانى مجدى وهبه جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98103   قيدت فى   30-07-2001 برقم ايداع    

4933 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

77 - راوية محمد سعيد على الطناحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116107   قيدت فى   28-02-2007 برقم 

ايداع    1692 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

78 - اميرة محمد صديق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117082   قيدت فى   10-05-2007 برقم ايداع    

3854 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

79 - النعمانى الصاوى حامد محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117869   قيدت فى   2007-08-08 

برقم ايداع    6068 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

80 - تعدل السم التجاري الى / حسن سعد محمد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127697   قيدت فى   

22-07-2012 برقم ايداع    4482 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-21

81 - محمد احمد محمد حسن باز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131479   قيدت فى   22-09-2014 برقم 

ايداع    5099 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-21

82 - روحية عبد المؤمن الخميسى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133600   قيدت فى   2015-09-21 

برقم ايداع    6217 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20
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83 - كارم محمود الشحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136976   قيدت فى   29-01-2017 برقم 

ايداع    780 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

84 - حسام محمد انيس حسنين احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138040   قيدت فى   

13-07-2017 برقم ايداع    5261 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-12

85 - ابراهيم السيد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138422   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

7228 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

86 - عصام الدين محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71853   قيدت فى   06-08-1992 برقم 

ايداع    3069 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

87 - خيرى رمضان للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79605   قيدت فى   03-10-1996 برقم ايداع    

6696 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

88 - أحمد سيد أبو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79694   قيدت فى   10-10-1996 برقم ايداع    

6889 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

89 - صبحى نبيه عبدالعليم رزق على غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82673   قيدت فى   1997-08-19 

برقم ايداع    5151 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

90 - أمينة حسن النبوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82736   قيدت فى   25-08-1997 برقم ايداع    

5275 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-24

91 - محمد محمد محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91069   قيدت فى   23-08-1999 برقم ايداع    

6343 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-22

92 - ياسر عبد المعبود المرغنى الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108205   قيدت فى   2005-03-14 

برقم ايداع    1469 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

93 - خالد المير حمدا نصار على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131028   قيدت فى   26-06-2014 برقم 

ايداع    3594 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

94 - محمد طلعت ربيع عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136784   قيدت فى   2016-12-27 

برقم ايداع    9400 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

95 - عبد العليم محمد ذكى سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138398   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    7127 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

96 - عاطف محمد احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63703   قيدت فى   26-03-1986 برقم ايداع    

1613 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-25

97 - فاطمة حسين رمضان حجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71950   قيدت فى   07-09-1992 برقم ايداع    

3472 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

98 - العربى هلل احمد على عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89343   قيدت فى   16-03-1999 برقم 

ايداع    2251 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

99 - ايهاب زكريا عبد العزيز محمد ابو الغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116728   قيدت فى   

16-04-2007 برقم ايداع    3509 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-15

100 - ايهاب انسى محمود عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116955   قيدت فى   30-04-2007 برقم 

ايداع    3541 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

101 - عفت المحمدى حسن خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119739   قيدت فى   31-07-2008 برقم 

ايداع    4388 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-30

102 - ايمن رجب سالم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127331   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

3102 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

103 - محمود ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133736   قيدت فى   18-10-2015 برقم 

ايداع    6710 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17
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104 - السيد محمد على معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133904   قيدت فى   03-11-2015 برقم ايداع    

7218 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

105 - عويضة العزب بدر عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39999   قيدت فى   12-09-1972 برقم 

ايداع    2479 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

106 - السيد السيد جوده الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68831   قيدت فى   04-03-1990 برقم ايداع    

1063 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

107 - محمود عبد الحميد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69802   قيدت فى   27-11-1990 برقم 

ايداع    5184 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-26

108 - صيدلية بشير السيد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95796   قيدت فى   20-11-2000 برقم ايداع    

8488 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-19

109 - مؤسسة مصطفى العوضى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

97736   قيدت فى   23-06-2001 برقم ايداع    3928 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-06-22

110 - محمود محمد المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99373   قيدت فى   29-12-2001 برقم ايداع    

8352 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

111 - محمد مصطفى عبداللطيف عمر موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133374   قيدت فى   

12-08-2015 برقم ايداع    5223 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-11

112 - محمد على عبده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133802   قيدت فى   22-10-2015 برقم ايداع    

6918 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

113 - سعد السعيد عبد الحميد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134883   قيدت فى   2016-03-14 

برقم ايداع    2082 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

114 - حسن بازيد حسن الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137365   قيدت فى   30-03-2017 برقم 

ايداع    2675 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

115 - عيد محمود محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138248   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

6275 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

116 - هدى عبد الرؤف عبد اللطيف الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82004   قيدت فى   1997-06-09 

برقم ايداع    3513 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-08

117 - هانى رافت بديع عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90999   قيدت فى   16-08-1999 برقم ايداع    

6164 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-15

118 - ابراهيم عبد الفتاح سعد الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95057   قيدت فى   12-09-2000 برقم 

ايداع    6826 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

119 - محمد احمد عز الدين هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112730   قيدت فى   25-06-2006 برقم 

ايداع    4306 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

120 - انور عبد الرحيم رمضان حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117397   قيدت فى   2007-05-30 

برقم ايداع    4560 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

121 - حسنى على بدر المطرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117963   قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    

6408 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

122 - السيد السعيد محمود المتولى قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123937   قيدت فى   2010-07-29 

برقم ايداع    5179 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

123 - السيد محمد محمد على العرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127097   قيدت فى   2012-04-04 

برقم ايداع    2326 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

124 - السيد الزكى حسن مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127791   قيدت فى   22-08-2012 برقم ايداع    

4886 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21
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125 - بديعه شوقى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132194   قيدت فى   27-01-2015 برقم 

ايداع    537 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

126 - محمد زكى زكى محمد قرقش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132859   قيدت فى   12-05-2015 برقم 

ايداع    3224 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

127 - مؤسسة ابو النصر للستثمار العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135963   قيدت فى   

28-08-2016 برقم ايداع    6246 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-27

128 - امانى طلعت محمد الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136926   قيدت فى   22-01-2017 برقم 

ايداع    597 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

129 - محمد محمد محمد مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54986   قيدت فى   25-04-1981 برقم ايداع    

2010 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-24

130 - شيماء محمد محمد على المداح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88133   قيدت فى   02-12-1998 برقم 

ايداع    9316 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

131 - البغدادى سعد على المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97432   قيدت فى   12-05-2001 برقم 

ايداع    3075 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

132 - مرفت مصطفى السعيد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107959   قيدت فى   14-02-2005 برقم 

ايداع    763 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-13

133 - نبيل عبد الشكور اسماعيل متارد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112181   قيدت فى   2006-05-17 

برقم ايداع    3208 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

134 - جمعة الحصرى محمد الحصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115523   قيدت فى   2007-01-22 

برقم ايداع    508 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

135 - هانى نجيب رجب محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117177   قيدت فى   15-05-2007 برقم 

ايداع    4056 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

136 - ابراهيم محمد ابراهيم الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117286   قيدت فى   23-05-2007 برقم 

ايداع    4336 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

137 - محمد شوقى امين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120696   قيدت فى   11-03-2009 برقم 

ايداع    1508 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

138 - سمير محمد كامل الدسوقى خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122488   قيدت فى   2010-01-27 

برقم ايداع    609 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

139 - محسن المام المام موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126990   قيدت فى   21-03-2012 برقم 

ايداع    1931 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

140 - مسعد مصطفى يوسف عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127305   قيدت فى   06-05-2012 برقم 

ايداع    2995 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

141 - احمد محمد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127519   قيدت فى   12-06-2012 برقم ايداع    

3811 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

142 - الفيومى للحلويات والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132543   قيدت فى   

24-03-2015 برقم ايداع    1952 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-23

143 - محمد رزق فتحى رزق دعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136250   قيدت فى   12-10-2016 برقم 

ايداع    7298 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

144 - وفاء البسيونى عبد اللطيف البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136254   قيدت فى   

13-10-2016 برقم ايداع    7311 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-12

145 - محمود عطا عبد الرحيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136311   قيدت فى   2016-10-19 

برقم ايداع    7522 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18
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146 - فايزه احمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138392   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

7090 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

147 - كامل محمد عبد الرازق المنير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65343   قيدت فى   01-03-1987 برقم 

ايداع    1095 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

148 - صيدلية سعد على عبد الفتاح حيزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72633   قيدت فى   1993-02-21 

برقم ايداع    923 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20

149 - ياسر احمد احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82517   قيدت فى   04-08-1997 برقم ايداع    

4756 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

150 - محمد جمال ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85946   قيدت فى   30-06-1998 برقم ايداع    

4466 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

151 - عزت عبد الهادى سعد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91901   قيدت فى   10-11-1999 برقم 

ايداع    8390 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

152 - مصطفى محمد رفعت على فودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100159   قيدت فى   2002-03-26 

برقم ايداع    1925 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

153 - حماده صبحى جبر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100473   قيدت فى   27-04-2002 برقم ايداع    

2639 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

154 - صبرى عبد العزيز عبد الهادى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106080   قيدت فى   

24-05-2004 برقم ايداع    3043 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-23

155 - شريف صلح الدين الدسوقى محمد الشلقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113890   قيدت فى   

13-09-2006 برقم ايداع    6741 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-12

156 - مصباح رمضان محمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115548   قيدت فى   24-01-2007 برقم 

ايداع    564 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

157 - ) تابع 116818 ( محمد عبدالحميد السعيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116818   قيدت 

فى   14-04-2010 برقم ايداع    2606 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-13

158 - محمد عبدالحميد السعيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116818   قيدت فى   2007-04-19 

برقم ايداع    3226 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

159 - مصطفى حامد العشرى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121626   قيدت فى   2009-08-17 

برقم ايداع    4833 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

160 - وحيد حامد زكى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124060   قيدت فى   18-08-2010 برقم ايداع    

5562 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

161 - السيد محمد عبد السميع عوضين الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125909   قيدت فى   

20-09-2011 برقم ايداع    4945 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-19

162 - احمد السيد ابو العينين عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127473   قيدت فى   03-06-2012 برقم 

ايداع    3625 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

163 - ابراهيم محمد السيد على سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132250   قيدت فى   04-02-2015 برقم 

ايداع    745 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

164 - احمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136728   قيدت فى   19-12-2016 برقم ايداع    

9115 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

165 - تعديل السم التجاري الي/ عماشة لسلك اللمونيوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138470   قيدت فى   

10-09-2017 برقم ايداع    7422 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-09
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166 - عاطف اسماعيل يونس محمد ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73694   قيدت فى   

04-12-1993 برقم ايداع    5072 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-03

167 - احمد محمد شلبى سماحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82925   قيدت فى   10-09-1997 برقم ايداع    

5707 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

168 - احمد محمدعلى صالح عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91371   قيدت فى   20-09-1999 برقم 

ايداع    7054 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-19

169 - عبد السلم السعيد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101040   قيدت فى   29-06-2002 برقم 

ايداع    4022 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-28

170 - ) تابع 101328 ( السيد زكريا ابراهيم عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101328   قيدت فى   

07-08-2002 برقم ايداع    4815 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-06

171 - قدرية ابو مسلم احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107854   قيدت فى   23-02-2005 برقم 

ايداع    982 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

172 - هبه محمد الدمرداش حجازى القيران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108115   قيدت فى   

05-03-2005 برقم ايداع    1190 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-04

173 - تامر كمال عبد الجواد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116669   قيدت فى   11-04-2007 برقم 

ايداع    2945 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

174 - وائل إبراهيم محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119689   قيدت فى   24-07-2008 برقم 

ايداع    4216 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

175 - عبد الهادى محمد احمد الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123361   قيدت فى   2010-05-17 

برقم ايداع    3439 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

176 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127078   قيدت فى   

03-04-2012 برقم ايداع    2273 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-02

177 - ابراهيم جاب ا على عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127365   قيدت فى   15-05-2012 برقم 

ايداع    3252 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

178 - عاصم السيد السيد ابراهيم البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130669   قيدت فى   2014-04-27 

برقم ايداع    2231 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

179 - تامر عطيه حامد صبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133206   قيدت فى   07-07-2015 برقم ايداع    

4555 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

180 - عصام مصباح احمد السيد كشفيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133829   قيدت فى   2015-10-28 

برقم ايداع    7023 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-27

181 - سعيد احمد طه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133941   قيدت فى   09-11-2015 برقم ايداع    

7335 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

182 - احمد محمد محمد يوسف عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134072   قيدت فى   2015-11-22 

برقم ايداع    7724 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

183 - فاتن شوقى رمضان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136534   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    8284 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

184 - محمود عبده محمد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138299   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    6659 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

185 - اسلم محسن حلمى يونس شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138344   قيدت فى   2017-08-21 

برقم ايداع    6877 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20
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186 - السيد فتحى فتحى محمد علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138506   قيدت فى   17-09-2017 برقم 

ايداع    7602 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

187 - احمد محمد عبد العلى خليل وشهرته احمد الظنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37461   قيدت فى   

10-04-1971 برقم ايداع    727 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-09

188 - ) تابع 37461 ( احمد محمد عبد العلى خليل وشهرته احمد الظنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37461   

قيدت فى   19-09-1982 برقم ايداع    5355 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-18

189 - امين محمد على الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53364   قيدت فى   22-04-1980 برقم ايداع    

1539 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

190 - السيد السيد جودت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94652   قيدت فى   06-08-2000 برقم ايداع    

5753 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-05

191 - سعد جلل عبد الحميد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111336   قيدت فى   2006-02-19 

برقم ايداع    996 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-18

192 - السيد عنتر عبد ا على الجرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112142   قيدت فى   2006-05-16 

برقم ايداع    3146 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

193 - عبد الفتاح سرور عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115288   قيدت فى   28-12-2006 برقم 

ايداع    9794 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

194 - محمد توكل الدمرداش احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117514   قيدت فى   2007-06-07 

برقم ايداع    4818 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

195 - عاطف رمضان مسلم أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119723   قيدت فى   29-07-2008 برقم 

ايداع    4322 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-28

196 - مؤسسه السلكاوى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130227   قيدت فى   

22-01-2014 برقم ايداع    350 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-21

197 - محمد حمدى على البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133946   قيدت فى   10-11-2015 برقم 

ايداع    7342 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

198 - الجودى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137014   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    957 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

199 - عمرو احمد عبد العزيز حسانين البيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138021   قيدت فى   

11-07-2017 برقم ايداع    5199 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-10

200 - الزغبى لتجارة المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138397   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    7126 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

201 - محمد محمود احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35882   قيدت فى   15-11-1969 برقم 

ايداع    1230 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-14

202 - مصطفى عبد الرحمن عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59500   قيدت فى   27-10-1983 برقم 

ايداع    4351 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

203 - محمد العزيرى محمد العزيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81812   قيدت فى   19-05-1997 برقم 

ايداع    3012 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

204 - وحيد زين العابدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101268   قيدت فى   30-07-2002 برقم ايداع    

4676 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

205 - مكتب الحبيب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ) عاطف السعيد الشربينى حبيب (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   110635   قيدت فى   05-12-2005 برقم ايداع    7394 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-12-04
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206 - عبد الغنى عبد الوهاب حسن عبد الوهاب العش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116526   قيدت فى   

02-04-2007 برقم ايداع    2677 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-01

207 - محمود النادى صبح النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117861   قيدت فى   07-08-2007 برقم 

ايداع    6047 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

208 - مصطفى رفعت احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118038   قيدت فى   11-09-2007 برقم 

ايداع    6753 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

209 - احمد حسن علم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124325   قيدت فى   07-10-2010 برقم ايداع    

6420 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

210 - محمد رشدى محمد محمد تاج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127026   قيدت فى   2012-03-27 

برقم ايداع    2083 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

211 - رضا السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135007   قيدت فى   28-03-2016 برقم ايداع    

2555 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

212 - صباح المتولى المتولى عفق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135173   قيدت فى   21-04-2016 برقم 

ايداع    3293 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

213 - محمد طاهر احمد كرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136855   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

282 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

214 - احمد حسن مهدى بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138077   قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    

5340 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

215 - صيدلية المبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64740   قيدت فى   27-10-1986 برقم ايداع    5895 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

216 - إبراهيم بلط للستيراد والتصدير وتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76892   قيدت فى   

26-09-1995 برقم ايداع    5526 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-25

217 - خالد جمعه حسانين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82321   قيدت فى   14-07-1997 برقم ايداع    

4261 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-13

218 - احمد عبد الهاد ى عبد الجواد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88245   قيدت فى   1998-12-13 

برقم ايداع    9664 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-12

219 - محمد صلح عبد الغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111797   قيدت فى   06-04-2006 برقم 

ايداع    2207 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

220 - محمد عبد ا عبد ا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115742   قيدت فى   06-02-2007 برقم 

ايداع    941 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

221 - احمد محمود على ابية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117988   قيدت فى   29-08-2007 برقم ايداع    

6502 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

222 - على اسماعيل محمد حسن درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126934   قيدت فى   2012-03-14 

برقم ايداع    1737 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

223 - محمود مصطفى على شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127055   قيدت فى   02-04-2012 برقم 

ايداع    2218 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

224 - حماده موسى محمود موسى شويقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127443   قيدت فى   2012-05-28 

برقم ايداع    3501 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

225 - محمد حسن عبد ا حسن علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134431   قيدت فى   2016-01-21 

برقم ايداع    491 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

226 - طارق خالد احمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136103   قيدت فى   22-09-2016 برقم ايداع    

6799 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21
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227 - وائل محمد محمد العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138487   قيدت فى   13-09-2017 برقم ايداع    

7521 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

228 - فيصل وهبه محمد ابو فندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55006   قيدت فى   29-04-1981 برقم 

ايداع    2073 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-28

229 - امير ادوار اسحق رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66844   قيدت فى   14-06-1988 برقم ايداع    

2464 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-13

230 - هانى محمد تاج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80966   قيدت فى   12-02-1997 برقم ايداع    

775 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

231 - ياسر محمد محمد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82034   قيدت فى   10-06-1997 برقم 

ايداع    3564 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

232 - حامد احمد محمد الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90080   قيدت فى   20-05-1999 برقم ايداع    

3980 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

233 - طارق على الطنطاوى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114510   قيدت فى   2006-11-08 

برقم ايداع    8013 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

234 - عادل صافى الصادق الشازلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124131   قيدت فى   30-08-2010 برقم 

ايداع    5766 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

235 - عابد رضا مسلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127256   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

2818 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

236 - هانى عبد المجيد خالد محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127699   قيدت فى   2012-07-22 

برقم ايداع    4486 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

237 - على سعد عبد الحميد البلقاسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129719   قيدت فى   29-09-2013 برقم 

ايداع    5011 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

238 - محمد ابو بكر الصديق احمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130630   قيدت فى   2014-04-16 

برقم ايداع    2060 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

239 - هناء ثروت محمد فاضل عبد الوهاب جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135135   قيدت فى   

17-04-2016 برقم ايداع    3140 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-16

240 - محمد سعد العوضى فودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137624   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

3652 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

241 - هاجر وحيد خليل ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137868   قيدت فى   2017-06-07 

برقم ايداع    4524 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

242 - محمد ابراهيم عبد الجليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138106   قيدت فى   2017-07-19 

برقم ايداع    5474 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

243 - عثمان حسنى عبد العزيز اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138322   قيدت فى   2017-08-21 

برقم ايداع    6812 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

244 - مصطفى محمد سليمان الطلخاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64490   قيدت فى   1986-09-11 

برقم ايداع    5047 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

245 - السيد عبدالعظيم منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85839   قيدت فى   22-06-1998 برقم 

ايداع    4244 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-21

246 - هانى محمد عبد العزيز الصيعدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94377   قيدت فى   2000-07-10 

برقم ايداع    5126 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-09

247 - سامى عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94916   قيدت فى   30-08-2000 برقم ايداع    

6446 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29
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248 - ) تابع 100009 ( محمد ربيع عبد الحميد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100009   قيدت فى   

15-08-2012 برقم ايداع    4850 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-14

249 - جعفر للصناعات الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101439   قيدت فى   26-08-2002 برقم ايداع    

5135 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

250 - حسن محمد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105906   قيدت فى   27-04-2004 برقم 

ايداع    2495 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

251 - ) تابع 105906 ( حسن محمد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105906   قيدت فى   

10-08-2004 برقم ايداع    4747 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-09

252 - ابو الغيط للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115540   قيدت فى   24-01-2007 برقم 

ايداع    550 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

253 - ) تابع 115540 ( ابو الغيط للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115540   قيدت فى   

24-01-2007 برقم ايداع    551 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-23

254 - حامد حامد رزق عنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117341   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

4430 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

255 - محمد رضا رزق رزق حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125785   قيدت فى   22-08-2011 برقم 

ايداع    4457 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

256 - ) تابع 127623( مؤسسة ريحان للمصاعد الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127623   قيدت فى   

12-05-2013 برقم ايداع    2777 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-11

257 - محمود محمود محمد ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127623   قيدت فى   04-07-2012 برقم 

ايداع    4170 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

258 - عصام السيد محمد السيد السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132227   قيدت فى   2015-02-01 

برقم ايداع    648 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-31

259 - احمد عزمى نعمان الشحات الخلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134089   قيدت فى   2015-11-25 

برقم ايداع    7782 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

260 - اشرف احمد محمد العمريطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134166   قيدت فى   09-12-2015 برقم 

ايداع    8118 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

261 - شومان للتجاره والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134817   قيدت فى   

08-03-2016 برقم ايداع    1894 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-07

262 - محمد حسين عطية الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136947   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    681 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

263 - محمد عطا صبرى نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138451   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    7337 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

264 - محمود ابراهيم حامد المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82825   قيدت فى   02-09-1997 برقم 

ايداع    54830 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

265 - حسن صبرى  السعيد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90186   قيدت فى   30-05-1999 برقم 

ايداع    4254 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-29

266 - ) تابع 90614 ( مدحت عبد الوهاب محمود شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90614   قيدت فى   

13-04-2011 برقم ايداع    1918 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-12
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267 - اسامة محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100157   قيدت فى   26-03-2002 برقم ايداع    

1922 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

268 - سناء احمد محمد مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106549   قيدت فى   18-07-2004 برقم ايداع    

4238 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-17

269 - سامح السيد عبد القادر محمد المندراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108496   قيدت فى   

16-04-2005 برقم ايداع    2177 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-15

270 - اسامة محمد عبد العزيز شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112809   قيدت فى   28-06-2006 برقم 

ايداع    4443 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

271 - ايمن محمد عبد الحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112876   قيدت فى   03-07-2006 برقم 

ايداع    4574 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

272 - حازم سالم رشاد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113870   قيدت فى   12-09-2006 برقم ايداع    

6709 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-11

273 - احمد على محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116383   قيدت فى   20-03-2007 برقم ايداع    

2339 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

274 - صابر عبد الستار اسماعيل احمد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120102   قيدت فى   2008-11-11 

برقم ايداع    6091 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10

275 - ) تابع 129012 ( عبدالعظيم محمد على القللى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129012   قيدت فى   

16-03-2015 برقم ايداع    1694 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-15

276 - ) تابع 129012 ( عبدالعظيم محمد على القللى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129012   قيدت فى   

19-05-2013 برقم ايداع    2951 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-18

277 - احمد محمد حسنى عبد الرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130824   قيدت فى   2014-05-20 

برقم ايداع    2777 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

278 - محمد حسن ابو زيد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133344   قيدت فى   09-08-2015 برقم 

ايداع    5085 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

279 - محمد ابو ورده السيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133427   قيدت فى   25-08-2015 برقم 

ايداع    5513 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

280 - نورا منصور السيد عبد الحميد شامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134650   قيدت فى   

21-02-2016 برقم ايداع    1371 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-20

281 - يحى متولى عبد الحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134721   قيدت فى   28-02-2016 برقم 

ايداع    1603 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

282 - على سيد احمد على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135220   قيدت فى   04-05-2016 برقم ايداع    

3465 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

283 - محمد سمير سالم على ابراهيم المراكبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135744   قيدت فى   

27-07-2016 برقم ايداع    5420 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-26

284 - عطيات محمد عبد العليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136564   قيدت فى   21-11-2016 برقم 

ايداع    8359 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

285 - باسم محمود شهوان محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136575   قيدت فى   2016-11-22 

برقم ايداع    8408 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

286 - حماده محمد موسى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137841   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    4416 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31
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287 - احمد مصطفى كامل عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81221   قيدت فى   11-03-1997 برقم 

ايداع    1513 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

288 - هشام عبد الدايم الشناوى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116744   قيدت فى   2007-04-16 

برقم ايداع    3087 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

289 - محمد السعيد عبد المقصود عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118750   قيدت فى   

30-01-2008 برقم ايداع    579 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-29

290 - محمد على مخيمرالسيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121085   قيدت فى   21-05-2009 برقم 

ايداع    3128 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

291 - تامر فتحى محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127333   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    3105 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

292 - شعبان الجناينى شعبان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127808   قيدت فى   27-08-2012 برقم 

ايداع    4947 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

293 - عماد حسن فتح ا خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136513   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    8217 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

294 - ) تابع 136513 ( عماد حسن فتح ا خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136513   قيدت فى   

15-11-2016 برقم ايداع    8218 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-14

295 - محمد عبد العزيز البدراوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138167   قيدت فى   2017-07-30 

برقم ايداع    5805 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

296 - كارم محمود عبده عبد اللطيف وطفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78289   قيدت فى   1996-04-18 

برقم ايداع    2345 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

297 - رامى سعد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98994   قيدت فى   17-11-2001 برقم 

ايداع    7517 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

298 - محمد نعيم محمد الشربينى حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117375   قيدت فى   2007-05-28 

برقم ايداع    4499 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

299 - رضا حسانين ابراهيم نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117830   قيدت فى   01-08-2007 برقم 

ايداع    5927 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

300 - عارف محمود عبد العظيم عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119183   قيدت فى   2008-04-17 

برقم ايداع    2284 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

301 - احمد جمال طه طه سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119869   قيدت فى   07-09-2008 برقم ايداع    

5027 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-06

302 - ) تابع 120735( محمد الشربينى زكى الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120735   قيدت فى   

18-09-2012 برقم ايداع    5450 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-17

303 - محمد عبدالوهاب عبدالقوى الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126022   قيدت فى   

09-10-2011 برقم ايداع    5352 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-08

304 - عماد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137074   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

1210 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

305 - محمد فوزى على الفسخانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137522   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    3225 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

306 - عصام محمد على حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56353   قيدت فى   16-02-1982 برقم ايداع    

1417 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15
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307 - محمد السيد شاهين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109351   قيدت فى   26-07-2005 برقم ايداع    

4410 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

308 - محمد محمد خميس عنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114178   قيدت فى   08-10-2006 برقم ايداع    

3311 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

309 - حازم السيد موسى سعد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115077   قيدت فى   14-12-2006 برقم 

ايداع    9294 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

310 - حسام ابراهيم السيد الزناتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116867   قيدت فى   23-04-2007 برقم 

ايداع    2236 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

311 - حسن كامل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120915   قيدت فى   14-04-2009 برقم ايداع    

2329 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

312 - منصور على منصور جودة حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124919   قيدت فى   2011-01-26 

برقم ايداع    557 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

313 - عبدالرحمن سامى عباس العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127636   قيدت فى   2012-07-05 

برقم ايداع    4214 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

314 - عبد ا على عبد ا على مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129750   قيدت فى   2013-10-09 

برقم ايداع    5183 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-08

315 - احمد طلعت احمد فوزى السقعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132612   قيدت فى   2015-04-07 

برقم ايداع    2284 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

316 - مدحت نبيل برسوم ساروفيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90136   قيدت فى   26-05-1999 برقم 

ايداع    4153 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

317 - طارق محمود السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116812   قيدت فى   19-04-2007 برقم 

ايداع    3210 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

318 - وليد ابراهيم محمد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117748   قيدت فى   16-07-2007 برقم 

ايداع    5585 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

319 - محمد يوسف عبد العزيز عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117872   قيدت فى   2007-08-08 

برقم ايداع    6075 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

320 - محمد عبد المنعم عبد ا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119171   قيدت فى   15-04-2008 برقم 

ايداع    2219 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-14

321 - حنان محمد عبد المعطى شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122842   قيدت فى   2010-03-14 

برقم ايداع    1800 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

322 - السيد جمال الديسطى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133349   قيدت فى   09-08-2015 برقم 

ايداع    5093 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

323 - منى محمود الحسينى محمد عسكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137301   قيدت فى   2017-03-20 

برقم ايداع    2346 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

324 - السيد عبد المنعم حسان حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137559   قيدت فى   

27-04-2017 برقم ايداع    3367 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-26
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تجديد شركات

1 - شركة ورثة مصطفى عكاشة   شركة سبق قيدها برقم :   108291  قيدت فى  23-03-2005 برقم ايداع   

1684 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2025  12:00:00ص

2 - شركة اشرف عبد العزيز زكى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117820  قيدت فى  2007-08-01 

برقم ايداع   5902 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

3 - شركة محمد على محمد ابو شعير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64671  قيدت فى  1986-10-15 

برقم ايداع   5659 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2026  

12:00:00ص

4 - شركة محمد صبرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   138186  قيدت فى  01-08-2017 برقم ايداع   

5884 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

5 - شركه عبد المنعم العايق عبد المطلب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66516  قيدت فى  

25-02-1988 برقم ايداع   899 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2023  12:00:00ص

6 - شركة المجموعة المتحدة للوساطة فى الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   115752  قيدت فى  

07-02-2007 برقم ايداع   961 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

7 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   152807  قيدت فى  24-06-2014 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2024  12:00:00

ص

8 - شركة ابناء ابراهيم حمودة   شركة سبق قيدها برقم :   82509  قيدت فى  03-08-1997 برقم ايداع   

4721 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص

ركة محمد إبراهيم الدسوقى  ركة أببناء إبراهيم حمودة لتجارة الطارات والبطاريات ـ شر 9 - ) تابع 82509 ( شر

وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   82509  قيدت فى  02-09-2008 برقم ايداع   4967 وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2023  12:00:00ص

10 - شركة صلح الدين حنفى محمد حنفى داوود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   86331  قيدت فى  

03-08-1998 برقم ايداع   5333 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/08/2023  12:00:00ص

11 - رضا بكر محمود وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   56882  قيدت فى  26-05-1982 برقم ايداع   

3951 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  12:00:00ص

12 - شركة مسعد عبد العزيز محمد فتوح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   101042  قيدت فى  

29-06-2002 برقم ايداع   4028 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2027  12:00:00ص

13 - عائشه مصطفى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   95292  قيدت فى  02-10-2000 برقم ايداع   

7386 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2025  12:00:00ص

14 - شركة على محمود محمد سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65649  قيدت فى  1987-06-11 

برقم ايداع   2556 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  

12:00:00ص

15 - ماهر فرحات احمد عطيه   شركة سبق قيدها برقم :   69078  قيدت فى  05-05-1990 برقم ايداع   

2113 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2025  12:00:00ص

16 - شركة مصطفى غنيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   65841  قيدت فى  23-08-1987 برقم ايداع   

3404 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص
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17 - ) تابع 65841 ( شركة مصطفى غنيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   65841  قيدت فى  

09-09-2014 برقم ايداع   4794 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2024  12:00:00ص

18 - شركة العل مصر للتجارة والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   65841  قيدت فى  2014-09-09 

برقم ايداع   4794 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2024  

12:00:00ص

19 - ) تابع 65841 ( مصطفى على غنيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   65841  قيدت فى  

09-09-2014 برقم ايداع   4795 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2024  12:00:00ص

20 - شركة العل مصر للتجارة والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   65841  قيدت فى  2014-09-09 

برقم ايداع   4795 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2024  

12:00:00ص

21 - شركة عزيزه عبدربه عطيه واولدها   شركة سبق قيدها برقم :   71336  قيدت فى  02-02-1992 برقم 

ايداع   579 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00

ص

22 - شركة الدلتا لتجارة وحلج القطان   شركة سبق قيدها برقم :   125186  قيدت فى  12-04-2011 برقم 

ايداع   1872 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2026  

12:00:00ص

23 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   125186  قيدت فى  12-04-2011 برقم ايداع   1872 وفى تاريخ  

15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2026  12:00:00ص

24 - عبد الحكيم محمد حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   81015  قيدت فى  19-02-1997 برقم 

ايداع   962 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00

ص

25 - ) تابع 103374 ( شركة الصباحى فرج عبدالغنى   شركة سبق قيدها برقم :   103374  قيدت فى  

20-06-2007 برقم ايداع   5087 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2027  12:00:00ص

26 - شركة مضارب الدقهلية ) مساهمة مصرية وفقا  لحكام القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية (   

شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  23-07-1967 برقم ايداع   379 وفى تاريخ  2022-08-21  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/07/2027  12:00:00ص

27 - تابع ) 34350 ( شركة مضارب شمال محافظة الدقهلية   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

23-07-1967 برقم ايداع   380 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/07/2027  12:00:00ص

28 - ل يـــــو جــــد   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  23-07-1967 برقم ايداع   380 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/07/2027  12:00:00ص

29 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب شمال محافظة الدقهلية   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

23-07-1967 برقم ايداع   382 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/07/2027  12:00:00ص

30 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب شمال محافظة الدقهلية   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

23-07-1967 برقم ايداع   383 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/07/2027  12:00:00ص

31 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب شمال محافظة الدقهلية   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

23-07-1967 برقم ايداع   384 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/07/2027  12:00:00ص

Page 74 of 77 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

32 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب شمال محافظة الدقهلية   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

23-07-1967 برقم ايداع   385 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/07/2027  12:00:00ص

33 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب الدقهلية ـ فرع الشامى   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

27-01-1977 برقم ايداع   800 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2027  12:00:00ص

34 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب الدقهلية ـ فرع بهوت   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

27-01-1977 برقم ايداع   801 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2027  12:00:00ص

35 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب الدقهلية ـ فرع الشناوى   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  

27-01-1977 برقم ايداع   802 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2027  12:00:00ص

36 - ) تابع 34350 ( شركة مضارب الدقهلية   شركة سبق قيدها برقم :   34350  قيدت فى  1987-05-14 

برقم ايداع   2209 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

37 - شركة بدرية ابراهيم مسعد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   65521  قيدت فى  19-04-1987 برقم 

ايداع   1928 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

38 - ) تابع 65521 ( شركة بدرية ابراهيم مسعد الدسوقى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   65521  قيدت 

فى  14-12-2006 برقم ايداع   9309 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2026  12:00:00ص

39 - شركة الدقهلية للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   65521  قيدت فى  14-12-2006 برقم ايداع   

9309 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  12:00:00ص

40 - عبير عبد الحليم محمد موسى و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   96925  قيدت فى  2001-03-18 

برقم ايداع   1847 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2026  

12:00:00ص

41 - شركة محمد اسماعيل محمد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109522  قيدت فى  

14-08-2005 برقم ايداع   4851 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2025  12:00:00ص

42 - كيرلس القمص اندراوس رياض حليم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   114421  قيدت فى  

02-11-2006 برقم ايداع   7817 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2026  12:00:00ص

43 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   123945  قيدت فى  29-07-2010 برقم ايداع   

5192 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2025  12:00:00ص

44 - ) تابع 123945 ( شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   123945  قيدت فى  

29-07-2010 برقم ايداع   5194 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2025  12:00:00ص

45 - ) تابع 123945 ( شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   123945  قيدت فى  

29-07-2010 برقم ايداع   5195 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2025  12:00:00ص

46 - ) تابع 123945 ( شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   123945  قيدت فى  

29-07-2010 برقم ايداع   5196 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2025  12:00:00ص
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47 - ) تابع 123945 ( شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   123945  قيدت فى  

04-02-2013 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2023  12:00:00ص

48 - شركة تكنو ميد فارما ـ ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   138031  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   5239 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

49 - شركة نانسى السجينى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   138031  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   5239 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

50 - شركة المنسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   138097  قيدت فى  18-07-2017 برقم ايداع   

5419 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

51 - فايز فريد لوندى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   81949  قيدت فى  02-06-1997 برقم ايداع   

3381 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

52 - شركة محمد محمود انيس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   127156  قيدت فى  11-04-2012 برقم 

ايداع   2514 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  

12:00:00ص

53 - سامح السيد صابون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39959  قيدت فى  05-09-1972 برقم ايداع   

2401 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

54 - شركة طلعت محمد محمد المنشاوى وشبريكه    شركة سبق قيدها برقم :   101169  قيدت فى  

15-07-2002 برقم ايداع   4373 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/07/2027  12:00:00ص

55 - عبد الفتاح سرور عبد الفتاح وشريكه غانم رزق غانم   شركة سبق قيدها برقم :   128129  قيدت فى  

24-10-2012 برقم ايداع   6249 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2022  12:00:00ص

56 - الشركة المتحدة للخراطة الميكانيكية لصحابها عبد المنعم عبد العزيز العدل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم 

:   55699  قيدت فى  30-09-1981 برقم ايداع   4775 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/09/2026  12:00:00ص

ركة عطية أحمد عطية كشك وشبريكته    شركة سبق قيدها برقم :   71402  قيدت فى  1992-02-23  57 - شر

برقم ايداع   924 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص

58 - ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   81647  قيدت فى  29-04-1997 برقم ايداع   

2566 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

59 - شركة محمود عصام عبد الحميد محمود المصرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   130523  قيدت 

فى  24-03-2014 برقم ايداع   1603 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2024  12:00:00ص

60 - شركة كوبا   شركة سبق قيدها برقم :   134860  قيدت فى  10-03-2016 برقم ايداع   2020 وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  12:00:00ص

61 - شركة محمد عزت عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134860  قيدت فى  2016-03-10 

برقم ايداع   2020 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  

12:00:00ص

62 - شركة محمد عزت عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134860  قيدت فى  2017-04-20 

برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص
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63 - شركه محمد فاروق العمرى ابراهيم وشريكه خالد عبدالحميد خالد   شركة سبق قيدها برقم :   91130  

قيدت فى  28-08-1999 برقم ايداع   6463 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/08/2024  12:00:00ص

64 - تعدلت الى  شركة حسين عبد الرحمن حويدق وش ركاه    شركة سبق قيدها برقم :   65359  قيدت فى  

04-03-1987 برقم ايداع   1166 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2027  12:00:00ص

65 - ) تابع 65359 ( شركة حسين عبد الرحمن عبد الرحمن حويدق وش ركاه    شركة سبق قيدها برقم :   

65359  قيدت فى  20-11-1999 برقم ايداع   8708 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/11/2024  12:00:00ص

66 - احمد على محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   129408  قيدت فى  24-06-2013 برقم ايداع   

3640 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2023  12:00:00ص

67 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   129408  قيدت فى  24-06-2013 برقم ايداع   3640 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2023  12:00:00ص
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