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قيود أفراد

1 - مصطفى ابراهيم رضوان شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

1817 ورقم قيد 17188    محل رئيسى  عن محل فطاطرى وحلوانى, بجهة محافظة القليوبية ش دمشق بجوار 

نقطه مساكن ورش ابو زعبل - ملك / حسن اسماعيل حسنين

2 - بسمه نبيل عياده عيد وافى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1827 

ورقم قيد 17190    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة القليوبية كفر عبيان - القشله - 

ابو زعبل - ملك / محمد فتح ا السيد رجب

3 - احمد سيد محمد الحسينى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1828 

ورقم قيد 17191    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - عزبه البيض 

شارع الحاج اسماعيل - ملك / سيد محمد الحسينى طه

4 - امال يونس محمد فرح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1829 ورقم 

قيد 17192    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر 47 شارع الجمعية 

السودانية ملك/ خضره احمد محمد عبدالسيد

5 - مصطفى حمدى مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

1830 ورقم قيد 17193    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية محل بسنتر الياسمين 

د الشباب - ملك/ اشرف عبد الكريم فرج رزق

6 - مفتاح سليمان قياتى جاد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1833 ورقم 

قيد 17194    محل رئيسى  عن مسبك الومنيوم لحساب الغير, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل البلد - العكرشه

7 - مستودع بوتاجاز الحمدى لتجاره النابيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 1835 ورقم قيد 17195    محل رئيسى  عن مستودع بوتاجاز, بجهة محافظة القليوبية تقسيم الصفا 

والمروه - العكرشه - ابو زعبل - ملك / اسامه ابو الفضل عوض

8 - على ربيع على محمد ابو شوك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

1843 ورقم قيد 17196    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الزى العسكرى 

وفيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر - ش ابو بكر الصديق - ملك/ احمد ربيع على 

محمد

9 - جمال سعيد السيد ابراهيم السبكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1847 ورقم قيد 17197    محل رئيسى  عن مصنع درفلة حديد, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - العكرشة 

شارع محمود تمام - بملك/ عصام سمير عبد النبى

10 - ياسمين السيد لطفى توفيق جبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1852 ورقم قيد 17198    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش الحجار ابو مترد - 

ملك / ياسمين السيد لطفى توفيق جبر

11 - ماهر عبد الحميد ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1857 ورقم قيد 13154    رئيسى آخر  عن مصنع اعادة تدوير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية العكرشه - 

بجوار مصنع البطاريات - ملك / بشاير سمير عبد العزيز محمود

12 - يوسف معتز محمد سعد الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1863 ورقم قيد 17199    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول فيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة 

القليوبية ش احمد عرابى - السقيلى - الخصوص - ملك/ عماد انور هنرى
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13 - ماهر صلح عبد الملك جيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1868 ورقم قيد 17200    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - بجوار 

اراسيمكو - عزبه عبد المنعم رياض - ارض جمعيه النصر - ملك / احمد محمود على سليمان

14 - خالد عزت محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1871 

ورقم قيد 17201    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع وتجاره المخصبات الزراعيه, بجهة محافظة القليوبية ش 

الفوم -ارض جمعيه النصر - ابو زعبل - ملك / منصور سيد منصور

15 - عبد الظاهر جابر عبد الظاهر حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 1872 ورقم قيد 17203    محل رئيسى  عن تشكيل معادن بالطرق والكبس والسبك, بجهة محافظة 

القليوبية ارض جمعيه النصر خلف شركه الكهرباء - ابو زعبل

16 - فرج محمد سليم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1874 

ورقم قيد 17204    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال فيما عدا الرحلت السياحية وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية مساكن ورش ابو زعبل - عزبة 

رشاد - ملك/ بسمة سلمة سليمان عابد

17 - صيدلية الدكتورة / امنية سعيد السيد محمد الثقبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 1876 ورقم قيد 17205    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية ش 

مستشفى الحياه - عرب العيايدة ملك/ محمد حسين على طايع

18 - شنوده رمزى شهدى رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1877 

ورقم قيد 17206    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ش عمر بن الخطاب - 

الخصوص- ملك / فتحي رمزى شهدى

19 - رضا عبد ربه على عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1878 

ورقم قيد 17207    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل عزبه البيض - ملك / سعيد 

محمد قاسم

20 - الشعراوى للخضار والفاكهه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1886 

ورقم قيد 17209    محل رئيسى  عن شنيش لبيع الخضار والفاكهه, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - طريق 

المعاهده - ملك / شوقى محمد الشعراوى حافظ

21 - صالح احمد محمد محمد احمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 1889 ورقم قيد 17210    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 3 ش الجمهوريه 

من 23 يوليو- القلج - ملك / محمود مصطفى مبارك

22 - محمد احمد محمد محمد احمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 1890 ورقم قيد 17211    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية 3 ش الجمهورية - 

23  يوليو - القلج - ملك/ محمود مصطفى مبارك

23 - كريمه حسن احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1893 

ورقم قيد 17212    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال  ) فيما عدا الرحلت السياحية وبعد الحصول على 

التراخيص الزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية عزبة الهادى - ش الهام ل 

10 - ملك/ حسنية يونس ابراهيم عامر

24 - ايمان عربى كامل حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1907 

ورقم قيد 17214    محل رئيسى  عن مصنع مراتب ومفروشات, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - طريق 

سندوة العمومى بجوار محطة الصرف الصحى - ملك/ خلف ا مجدى احمد
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25 - سامح جرجس غبر بولس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1916 

ورقم قيد 17217    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش جمال عبد الناصر - الخصوص- 

ملك / اسماعيل ابو الحمد محمد

26 - محمد احمد محمد عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1919 

ورقم قيد 17218    محل رئيسى  عن مكتب تجارة اقمشة, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - ش مشمش بجوار 

السعودى - ملك/ محمد عطية الشيمى

27 - محمد محمدى احمد محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1921 ورقم قيد 17220    محل رئيسى  عن صالة بلياردو, بجهة محافظة القليوبية القلج ح. سيدى فارس  ملك/ 

خالد محمدى احمد محمد عطيه

28 - مصطفى السيد محمد ابو ليلة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1922 ورقم قيد 17221    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع بالتجزئة والجملة للمواد الغذائية (, بجهة 

محافظة القليوبية الخانكة - ش البطل احمد عبد العزيز - ملك/ محمد السيد محمد ابو ليلة

29 - محمد محمد محمود محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1923 ورقم قيد 17222    محل رئيسى  عن صناعة الحذية, بجهة محافظة القليوبية ش ياسر محروس - ابو 

زعبل

30 - عصام مصطفى خليل عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1924 ورقم قيد 17223    محل رئيسى  عن تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب ورش المبيدات الحشريه 

ومكافحه القوارض, بجهة محافظة القليوبية الحى السادس - العبور - وحده داخل جراند مول

31 - هبة محمد ماهر امين القشيشى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1925 ورقم قيد 17224    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

الجهات المختصة, بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش المستشفى - ملك / هبة محمد ماهر القشيش

32 - شحات نعيم شحات غبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1931 

ورقم قيد 17225    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الخصوص - شارع الورشة نهاية 

شارع ابراهيم بخيت - بجوار الكنيسة

33 - محمد سيد شربينى حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1932 ورقم قيد 17226    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى 

العسكرى وخدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية الخانكه ابوزعبل شرق السكه الحديد ملك/ سيد شربينى حسين

34 - هيثم عبد الباسط عبد الله حماد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1933 ورقم قيد 17227    محل رئيسى  عن اعلف ومستلزمات دواجن, بجهة محافظة القليوبية عزبه البيض - 

ابو زعبل - ملك / حماده احمد عبد الغنى

35 - اسماء ابراهيم احمد حسنى دعبس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1938 ورقم قيد 17229    محل رئيسى  عن مصنع فرم فضلت مصانع الملبس, بجهة محافظة القليوبية ابو 

زعبل العكرشه شارع عادل فهمى من شارع المجزر بالقطعه127, 225, 126حوض خارج الزمام رقم28وهى 

ضمن القطع ارقام15, 345,من174المنطقة الصناعية

36 - اسراء عمر سيد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1947 ورقم 

قيد 17230    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القليوبية 16 ش على صبره - ملك / محمد 

سبع محمد سبع

37 - منصور رمزى عوض سليمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1951 ورقم قيد 17231    محل رئيسى  عن ورشه لحام حديد, بجهة محافظة القليوبية المرج - طريق سجن 

المرج - القلج - ملك / مرفت عبد الفتاح محمد
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38 - رشا ابو سريع رشاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1952 ورقم 

قيد 17232    محل رئيسى  عن ورشه تصميم ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش البولقى - ملك / محمد حمدى 

الحسينى

39 - اشرف ياسر ابراهيم محمد الهندى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1954 ورقم قيد 17233    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى 

العسكري وخدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية ش السجل المدنى - ملك / سيد امام القاضى

40 - احمد صبحى محمد حسن المزين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1956 ورقم قيد 17234    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - ارض التين 

حارة فودة خلف مطافى الخانكه

41 - احمد خالد احمد عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1957 

ورقم قيد 17235    محل رئيسى  عن اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة القليوبية القلج البلد - ش المحطة - 

ملك/ حسين فودة على

42 - محمد فوزى حافظ  موسى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1960 

ورقم قيد 17237    محل رئيسى  عن مقاولت وتشيد مبانى, بجهة محافظة القليوبية 559 اسكان الشباب 100م 

العبور ملك/ موسى فوزى حافظ موسى

43 - محمد عبدالرازق نبوى بلح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1958 

ورقم قيد 17236    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش. مجمع المحاكم الكمب

44 - ريهام محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1964 

ورقم قيد 17239    محل رئيسى  عن بيع سيراميك وادوات صحيه, بجهة محافظة القليوبية ش الجبل الصفر - 

ش المدرسه - ملك / مرسى حسين مرسى

45 - محمد السيد على محمد على الشاعر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1966 ورقم قيد 17240    محل رئيسى  عن اصلح وصيانه وسائل النقل, بجهة محافظة القليوبية عقار 9 شارع 

محليه 8 - شقه 14 - العبور - ملك / مصطفى ناصر سيد احمد

46 - اسلم عادل عبد الفتاح السيد عبد الناصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 1972 ورقم قيد 17241    محل رئيسى  عن خط غسيل بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش يسرى 

ايوب - خارج الزمام - ابو زعبل

47 - هبه عبد الحميد درويش مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1973 ورقم قيد 17242    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى 

وخدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية مكتب 161 سنتر الحجاز - الحى الول - ملك / احمد سعيد عبد 

المقصود سعد الدين

48 - شيماء عادل جعفر عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1977 ورقم قيد 17243    محل رئيسى  عن مكتب اعمال ديكور وتوريدات عمومية ) فيماعدا توريد العمالة 

وتوريد الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر ش سيد الشرقاوى 

بملك/ سيد حامد احمد

49 - عادل فاروق صدقى عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1997 ورقم قيد 17251    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. كابينة 

النور عزبة النوار الخصوص
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50 - محمد مسعد محمود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1980 ورقم قيد 17244    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الزى العسكرى وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش. الصحابه من ش. سور السعد الخصوص

51 - احمد عبد الحى عبد الستار محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1981 ورقم قيد 17245    محل رئيسى  عن مصنع املح معدنية ومخصبات زراعية, بجهة محافظة القليوبية 

ش الحاج حسنى - ارض الفقى - العكرشة - ابو زعبل البلد - بملك/ كمال حسين صابر رضوان الخولى

52 - احمد محمد جاب ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1983 

ورقم قيد 17247    محل رئيسى  عن تربية وتسمين مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده شارع 

مدرسة الخاصة ملك/ سيد سعيد جمعه جويلح

53 - حسن رمزى سند موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1985 

ورقم قيد 17248    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع العشرين - منشيه الجبل 

الصفر - ملك / يوسف سعد عدلى

54 - جمال احمد كمال عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1988 

ورقم قيد 17249    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت فيما عدا الرحلت السياحية وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - ش ابو حنيفة شرق 

السكة الحديد - ملك/ كمال بخيت شنودة

55 - حنا زكرى نبيه حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1995 ورقم 

قيد 17250    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. اسامه بن زايد الخصوص 

ملك/ عاصم زكرى نبيه

56 - خالد جمال  توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 1998 

ورقم قيد 17252    محل رئيسى  عن توريد وبيع موتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية الخصوص حوض سعادة 

ش. العمومى ملك/ جمال توفيق محمد الشيمى

57 - صبرى سيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2001 

ورقم قيد 17253    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة القليوبية المنايل - ملك / محمود سيد احمد عبد 

النبى

58 - احمد عربى عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2002 ورقم قيد 17254    محل رئيسى  عن مصنع سحب حديد, بجهة محافظة القليوبية كفر عبيان - ملك / سيد 

احمد عبد الحليم عربى

59 - صبحى محمد مبروك السيد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2004 ورقم قيد 17255    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية شقة رقم )15( 

عمارة 90 اسكان مبارك للشباب ملك/ السيد سمير السيد الكفراوى

60 - شهاب اشرف كمال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2020 ورقم 

قيد 17256    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القليوبية سرياقوس - الخانكة - ملك/ سعد ابراهيم على

61 - مصطفى  رجب ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2021 ورقم قيد 17257    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت, بجهة محافظة القليوبية ش. عابدين حى 

السرجانى ملك/ مروة رجب ابراهيم محمد

62 - مينا ميلد فؤاد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2033 

ورقم قيد 17261    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة القليوبية الخانكه تقسيم المحبه لند 

ارض عياد فلتس بملك/ سهير فايق عوض
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63 - احمد ابراهيم ابراهيم بكرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2025 

ورقم قيد 17258    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل ش. ام المؤمنين منطقه 

الصفا بملك/ شيماء صلح محمد

64 - محمد مجدى امين سعيد العزالى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2030 ورقم قيد 17259    محل رئيسى  عن إعادة تدوير مخلفات البلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع 

يسرى ايوب خارج الزمام ابوزعبل بملك/ محمود طلعت صلح

65 - احمد ابو اليزيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2031 

ورقم قيد 17260    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القليوبية عزبة البيض - بملك/ عادل حسن محمد

66 - السيد سالم سالم سيد احمد جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2034 ورقم قيد 17262    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتركيبات تكييفات )فيما عدا توريد العمالة وتوريد 

الزى العسكرى وخدمات النترنت(, بجهة محافظة القليوبية عرب العليقات القبليه ش. مسجد سودان بملك/ محمد 

كمال محمد

67 - احمد محمد صلح عبده عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2050 ورقم قيد 9728    محل فرعى  عن قطع غيار ومعرض سيارات, بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر - 

طريق شبين كفر حمزه - ملك / محمد على  حسن حسانين

68 - فاطمة ابراهيم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2042 

ورقم قيد 17263    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة القليوبية مركز الحى العائلى 7 ب 

1054 ق 50 محل 12

69 - احمد حسن محمد الجندى احمد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 2051 ورقم قيد 17264    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومزدات عامة ) فيماعدا توريد العمالة 

وتوريد الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - شرق السكة الحديد - 

بلك/ حسن محمد الجندى

70 - محمد جمال السيد السيد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2052 ورقم قيد 17265    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عمومية ) فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الزى العسكرى وخدمات النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل شرق السكة الحديد بملك/ جمال السيد السيد

71 - سيد محمد بيومى محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2067 ورقم قيد 15509    محل فرعى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية ش البولقى - ملك/ وليد سيد 

احمد

72 - محمد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2055 ورقم 

قيد 17267    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات )  فيما عدا توريدالعمالة وتوريد الزى 

العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - ملك/ عطيات احمد البدراوى

73 - احمد ماهر عنتر حسين ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2057 ورقم قيد 17268    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية مدينه المل - ابو زعبل - 

ملك / هناء امام سليمان

74 - محمد عنتر حسن سليم القطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2058 ورقم قيد 17269    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى 

العسكرى وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - مساكن ابو زعبل - ملك / سيد مدبولى سيد
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75 - محمود احمد تهامى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2061 

ورقم قيد 17270    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه للغذيه والمشروبات وخدمات المطاعم والشركات 

والتوريدات العموميه وتوريد منتجات اغذيه وتوريدات منتجات ورقيه وتوريدات معدات مطاعم وتوريدات اجهزه 

تبريد ومشتملتها وتوريدات ادوات المطاعم, بجهة محافظة القليوبية ش البوسطه الجديده المساكن القتصاديه - 

ملك / هانى احمد محمد

76 - يوسف مجدى مسعود اسعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2062 

ورقم قيد 17271    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش خليفة الحاج 

ناصية حنفى ابو ضيف حوض النوار - الخصوص - بملك/ امجد حسنى  سامى

77 - مصطفى عبد الصمد رجب سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2064 ورقم قيد 17272    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرقس - سندوة 

- ملك / فتحى مصلحى جمعه

78 - ريمون صبرى هارون مزدارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2069 ورقم قيد 17273    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش عبد الحفيظ 

البنا - ملك/ كمال حسن ابو ضيف

79 - مينا جميل لبيب ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2070 

ورقم قيد 17274    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. ابراهيم حسين من جمال 

عبدالناصر ملك/نبيل وجيه فهيم

80 - محمد عطيه هانى عطيه الزرباوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2076 ورقم قيد 17275    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - حوض 

الشامى - ملك / عطيه هانى عطيه

81 - رمضان عبد الفتاح شحاته عبد المنصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 2077 ورقم قيد 17276    محل رئيسى  عن لحوم ودواجن, بجهة محافظة القليوبية محل 6 عماره 140 

شباب 70م - ملك / احمد ناجى عبد الخالق الزاملى

82 - محمود محمد محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2086 ورقم قيد 17278    محل رئيسى  عن توريدات عموميه والورقيات فيما عدا اعمال الطباعه ) وفيما عدا 

توريد العماله وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية كفر حمزه - ش كوبر ابو شنب 

- ملك / محمود ماجد محمود

83 - رشا مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2092 ورقم قيد 17279    محل رئيسى  عن ورشه ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش محمد بدران - الخصوص 

-ملك/ هاله عبد الحليم محمد عبد ا

84 - فؤاد رمضان عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2096 

ورقم قيد 17280    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة القليوبية القلج - ميدان الجامع 

الكبير - ملك/ محمود مصطفى محمود

85 - ياسر محمد محمود جادو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2098 

ورقم قيد 17281    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية القلج - ش المدرسه القديمه - ملك 

/ محمد محمود محمد جادو

86 - عادل سليمان يونس سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2100 

ورقم قيد 17282    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده - 

ش الدوار بجور مكتب البريد - ملك / ورثه شحات شحاته محمد جاد
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87 - على حسن حسن المزين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2102 

ورقم قيد 17283    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة القليوبية الخصوص خلف محطة المياه

88 - سعيد محمد عبد الحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2108 ورقم قيد 17284    محل رئيسى  عن تربية وتسمين مواشى حلبة, بجهة محافظة القليوبية جمعية احمد 

عرابى - ملك/ محمد على بيومى غريب

89 - ابراهيم مسعد شحاته غريب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2122 ورقم قيد 17287    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة القليوبية سندوه ملك/ عبدالوهاب 

سالم محمد

90 - رومانى سليم سليمان بشاوندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2123 ورقم قيد 17288    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 1 ش عزبة صبرى 

- سرياقوس - ملك/ سليم سليمان بشندى صموئيل

91 - محمود رمضان شحاتة رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2124 ورقم قيد 17289    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية الخصوص - ش ابو القاسم - 

بملك/ محمود عبد الجواد حسين

92 - تامر ممدوح محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2134 

ورقم قيد 17291    محل رئيسى  عن توريد وصيانة اجهزة طبية ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى 

العسكرى وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الخانكه حوض العمدة ش. البترول القلج ملك/رفعت حسن 

على حامد

93 - احمد حسين سيد سالم الملحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2140 ورقم قيد 17292    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة القليوبية عزبة الرمل ابوزعبل ملك/ 

محمد عيد عبده

94 - محمد منصور بهجت درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2142 ورقم قيد 17293    محل رئيسى  عن تصنيع المعدات المعدنية والتنكات, بجهة محافظة القليوبية عرب 

العليقات مدينة الصفا بناحية عرب العليقات ملك/ كامل حسين كامل

95 - اميل جميل بشرى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2143 

ورقم قيد 17294    محل رئيسى  عن ورشة تخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. جراج الحاج 

فاروق من الشيخ منصور حوض الحنه بملك/ صباح ناجى عزيز

96 - السيد ابراهيم السيد ابراهيم ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2149 ورقم قيد 17295    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتجارة خرده فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى 

العسكرى وخدمات النترنت, بجهة محافظة القليوبية حوض الشامى طريق عزبة البيض ابة زعبل ملك/مصطفى 

محمد احمد حسن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الفراد

1 - احمد محمد عبد اللطيف غنيه  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   1976 ورقم قيد   7027  محل فرعى  

عن صيدله عامه  بجهة محافظة القليوبية كفر شبين - ملك / ظريفه عبد الستار محمد منصور

2 - احمد محمد صلح عبده عوض ا  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   2050 ورقم قيد   9728  محل 

فرعى  عن قطع غيار ومعرض سيارات  بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر - طريق شبين كفر حمزه - ملك / محمد 

على  حسن حسانين

3 - سيد محمد بيومى محمد رمضان  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2067 ورقم قيد   15509  محل 

فرعى  عن ورشة نجارة  بجهة محافظة القليوبية ش البولقى - ملك/ وليد سيد احمد

قيود الشركات

1 - اشرف السيد منسى وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

1816 ورقم قيد  17187    مركز عام  عن ورشه لتصنيع التريكو والمنسوجات  بجهة محافظة القليوبية عزبه 

البقوشى - ملك / عادل محمد ابراهيم - الخصوص

2 - محمد عبد ا احمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

1912 ورقم قيد  17215    مركز عام  عن تشغيل المعادن وتصنيع السكاكين بانواعها والتوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية والثاث الخشبى والتصدير  بجهة محافظة القليوبية 36 ش الجمعية السودانية - الجبل 

الصفر

3 - تامر رفعت بخيت مقار وشريكه شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

1915 ورقم قيد  17216    مركز عام  عن توريد وتركيب وصيانة النظمة المنية وكاميرات المراقبة فيما 

عدا الكاميرات اللسلكية  بجهة محافظة القليوبية شارع فتحى المونيا - حوض باسط - عرب العيايدة

4 - عبد الكريم ابراهيم محمد عطية وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

برقم ايداع    1961 ورقم قيد  17238    مركز عام  عن صناعة صناديق السيارات وصناعة الهياكل 

والنشاءات المعدنية والتوريدات العمومية فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت  

بجهة محافظة القليوبية تقسيم ابو عيادة - طريق السلم - الجبل الصفر -

5 - شعبان احمد محمود على وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    1982 ورقم قيد  17246    مركز عام  عن مقاولت عامة واساسات وتوريدات ) فيما عدا توريد 

العمالة وتوريد الزى العسكرى وفيما عدا خدمات النترنت (  بجهة محافظة القليوبية 4 شارع العفى من شارع 

مكة - الخانكة

6 - احمد عبد الهادى احمد عبد ربه وشريكته شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    2085 ورقم قيد  17277    مركز عام  عن الستشارات الهندسية والخدمات الهندسية  بجهة 

محافظة القليوبية شقة بالدور الثالث العلوى اعلى الرضى البدروم - بلوك 28033 - الحى الثالث

7 - ورثة حسن هاشم على ) سامية صلح يوسف وشركاها ( شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    2114 ورقم قيد  17285    مركز عام  عن صناعة الملبس الجاهوة بكافة 

انواعها فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم 7 صناعات صغيرة

8 - احمد محمد جاد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

2150 ورقم قيد  17296    مركز عام  عن تجارة الورق والكرتون ) فيما عدا الطباعة(  بجهة محافظة 

القليوبية ابوزعبل شارع الكراكات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الشركات

1 - علء الدين عبدالرحمن محمود عوف وشركاه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    2133 ورقم قيد   

17290   فرعى  عن اضافة نشاط/ تجهيز وبيع المأكولت والمشروبات المجهزه والوجبات الجافه  بجهة 

محافظة القليوبية 23 حوض حسيب - ناحية سرياقوس- مركز الخانكة - محافظة القليوبية

2 - علء الدين عبدالرحمن محمود عوف وشركاه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    2133 ورقم قيد   

17290   فرعى  عن اضافة نشاط/ تجهيز وبيع المأكولت والمشروبات المجهزه والوجبات الجافه  بجهة 

محافظة الجيزة اصبح / المحل رقم 2 يمين الدخل الرئيسي للعقار رقم 59 ش المدينه المنوره الدقي
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - هاله محمد عطا عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1254 قيد فى 14-06-1997 برقم ايداع  411 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

2 - احمد عبدالباسط عبدالرحمن شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   16195 قيد فى 18-08-2021 برقم 

ايداع  1272 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

3 - عمر محمد نايل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16950 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع  1248 وفى 

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

4 - عواطف عبدربه سليمان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   15194 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع  

735 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع نهائيآ

5 - سيد حامد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1633 قيد فى 18-10-1997 برقم ايداع  861 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

6 - عبدالنبى عبدالرحمن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   14230 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع  974 

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

7 - عادل عيد غطاس بباوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12656 قيد فى 16-05-2007 برقم ايداع  665 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

8 - محمد مجدى امين سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16531 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  1982 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

9 - سيد فهمى جاد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   14797 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع  814 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

10 - صادق فهيم صادق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12840 قيد فى 28-11-2007 برقم ايداع  1341 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجاره نهائيا

11 - حبيب يونان عبده ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   11795 قيد فى 20-07-2006 برقم ايداع  1439 

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

12 - حسنى شفيق قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14383 قيد فى 03-11-2014 برقم ايداع  962 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو / ترك التجاره نهائيا ) وفاةالتاجر (

13 - الهام على عواد اسماعيل ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15671 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  

808 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو/ ترك التجاره نهائيا

14 - اشرف حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16361 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  936 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بطلب تأشير

15 - اشرف حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16361 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  931 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بطلب تاشير

16 - سامي سيد عبد الوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2131 قيد فى 16-02-1998 برقم ايداع  174 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ ) لوفاة التاجر (

17 - كريم سيد محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17266 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع  

1000004 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

18 - امال الشحات عوض عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   6139 قيد فى 03-02-2001 برقم ايداع  117 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - أحمد محمد صلح عبده عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   9728 قيد فى 11-01-2005 برقم ايداع   

63 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - على محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10551 قيد فى 01-09-2005 برقم ايداع   1415 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - محمد محمود السيد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   12193 قيد فى 22-11-2006 برقم ايداع   

1239 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - عمر محمد نايل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16950 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   1086 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

5 - محمود عبد المنعم محمود القلينى تاجر فرد سبق قيده برقم   17050 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع   

1428 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - مصنع الحلوانى للقطان تاجر فرد سبق قيده برقم   12122 قيد فى 31-10-2006 برقم ايداع   2006 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - فاطمة محمد عبد القادر احمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   768 قيد فى 26-11-1996 برقم ايداع   550 

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

8 - عباده عبد الحميد مهدي الليثي تاجر فرد سبق قيده برقم   5863 قيد فى 16-10-2000 برقم ايداع   1380 

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

9 - محمود فارس جاد السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم   15410 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع   374 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

10 - عيسى محمد عطيه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   15472 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع   733 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - سعد توفيق إبراهيم أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14154 قيد فى 21-04-2013 برقم ايداع   460 فى 

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

12 - محمد محروس شاهين محروس تاجر فرد سبق قيده برقم   17130 قيد فى 08-01-2009 برقم ايداع   

307 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

13 - تعديل السم التجارى الى/ مؤسسة الحريف لنقل البضائع تاجر فرد سبق قيده برقم   14492 قيد فى 

07-04-2015 برقم ايداع   394 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

14 - ناجى جمعه صابر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   14540 قيد فى 25-06-2015 برقم ايداع   732 فى 

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

15 - ابو على للمقاولت العموميه وانشاء ورصف الطرق تاجر فرد سبق قيده برقم   2987 قيد فى 

19-09-1998 برقم ايداع   1249 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

16 - محمد حامد عثمان يوسف الحجار تاجر فرد سبق قيده برقم   16132 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع   

1104 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - سلوى سمير ضيف اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   15543 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع   1282 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

18 - السيد حسن شحات ورد تاجر فرد سبق قيده برقم   17016 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع   1323 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

19 - محمد ابو المجد محمد محمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   15795 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع   

68 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

20 - دعاء السيد عثمان حسن صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   17011 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع   

1303 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - محمد عبد النبى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12356 قيد فى 22-01-2007 برقم ايداع    75 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / حوض خارج الزمام 

- الجبل الصفر - رقم 28 ضمن القطعة المساحيه 835844تقسيم وادى القمر دائره- بملك/ محمد عبد النبى سيد

2 - عمر محمد نايل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16950 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    1086 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 17 ش محمد عبده 

القلج

3 - أحمد محمد عبد اللطيف غنيه تاجر فرد سبق قيده برقم    7027 قيد فى 29-01-2002 برقم ايداع    105 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر شبين- ش داير الناحيه - ملك / 

محمد عبد الفتاح يوسف

4 - محمد السيد بركات احمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    13385 قيد فى 15-11-2009 برقم ايداع    

1122 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش. ترعة 

كشمير طريق ابوزعبل

5 - بسام حربى بخيت محمد وافى تاجر فرد سبق قيده برقم    14692 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان المحل الرئيسى 

الخروالمقيد برقم 176626 سجل تجارى الزقازيق ليصبح/ المنطقة 9 ضمن قطعة 15 المنطقة الصناعية بساتين 

السماعيلية انشاص الرمل بلبيس شرقية بملك/ محمد محمد سعد الدين السيد

6 - منير محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    16085 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    943 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الشيخ مصلح بجوار نادى الجبل الصفر - 

الجبل الصفر - ملك / فاطمه شمس الدين محمد عاشور

7 - مصنع الحلوانى للقطان تاجر فرد سبق قيده برقم    12122 قيد فى 31-10-2006 برقم ايداع    2006 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 16 ش عادل محمد فهمى من ش المجزر 

حوض خارج الزمام بالجبل رقم 28 العكرشه - ابو زعبل البلد - بجوار مسجد احمد هاشم - ملك / امام محمد 

مرسى الحلوانى

8 - ماهر عبدالحميد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    13154 قيد فى 15-12-2008 برقم ايداع    

1252 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العكرشه - بجوار مصنع 

البطاريات - ملك / بشاير سمير عبد العزيز محمود

9 - عبدالهادى عبدالفتاح محمد محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    15700 قيد فى 21-10-2020 برقم 

ايداع    1048 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مصنع بالقطعه 600

المنطقه الصناعية 800 فدان بنشاط/ تصنيع وجه جلد طبيعى وصناعى

10 - فاطمة محمد عبد القادر احمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    768 قيد فى 26-11-1996 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الدلتا بجوار 

دار المناسبات - ملك/ جمال محمود عبد ا شلبى

11 - نجدى سيد عبده مصلح تاجر فرد سبق قيده برقم    11550 قيد فى 29-05-2006 برقم ايداع    1014 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل النشاط الى/ جزيرة النجدى ملك/  

محمد نجدى سيد عبده

12 - كريم جميل منصور ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    5602 قيد فى 25-07-2000 برقم ايداع    

1019 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة النزهه شارع يحى المسمى حاليا 

شارع الروضه من شارع الخمسين القطعه رقم 270

13 - خالد على محمود بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    16156 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    1163 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية بنجر السكر - ارض الشرطه

14 - امل عبد الحفيظ محمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم    17122 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

1603 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الى/ ش الصرف 

الصحى حوض قسم الخصوص - ملك / جمال فتحى عوض ا
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15 - سيد فهمى جاد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    14797 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    

814 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعه رقم 173بحوض 28 مجمع 

الخفيف العكرشه - ابو زعبل - ملك / سيد فهمى جاد

16 - عصام مصطفى خليل عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    17223 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

1924 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ويضاف الى العنوان اسم المالك / 

رشيده احمد محى الدين عثمان

17 - أحمد محمد عبد اللطيف غنيه تاجر فرد سبق قيده برقم    7027 قيد فى 29-01-2002 برقم ايداع    

105 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر شبين - ملك / ظريفه عبد 

الستار محمد منصور

18 - عمرو طارق محمد المهدى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    14335 قيد فى 14-07-2014 برقم ايداع    

595 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شبرا 16 شارع عمر شاهين

19 - عمرو طارق محمد المهدى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    14335 قيد فى 14-07-2014 برقم ايداع    

595 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 16 شارع عمر شاهين - شبرا

20 - مستودع بوتاجاز الحمدى لتجاره النابيب تاجر فرد سبق قيده برقم    17195 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع    1835 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك 

الى / الحمدى سلمة على محمد

21 - هانى محمد محمد الجزير تاجر فرد سبق قيده برقم    15080 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    1349 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاءالفرع الكائن بالعنوان / 4 ش عمر 

بن الخطاب - حدائق رامو - مدينة نصر والمقيد برقم 419310 العبور

22 - هانى محمد محمد الجزير تاجر فرد سبق قيده برقم    15080 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    1973 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاءالفرع الكائن بالعنوان / 4 ش عمر 

بن الخطاب - حدائق رامو - مدينة نصر والمقيد برقم 419310 العبور

23 - سعد زايد سعد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    16483 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    1836 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابو زعبل - العكرشه - ش عبد الرؤوف - 

ملك / اسراء عاطف متولى

24 - سيد فهمى جاد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    14797 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعه رقم 173بحوض 28 مجمع 

الخفيف العكرشه - ابو زعبل - ملك / سيد فهمى جاد

25 - سيد فهمى جاد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    14797 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القلج البلد حوض الزيات ملك/ 

فهمى جاد عبد المقصود

26 - سيد فهمى جاد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    14797 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    

814 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القلج البلد حوض الزيات ملك/ 

فهمى جاد عبد المقصود

27 - أحمد محمد صلح عبده عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    9728 قيد فى 11-01-2005 برقم ايداع    

63 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شبين القناطر - طريق شبين كفر 

حمزه - ملك / محمد على  حسن حسانين

28 - هانى محمد محمد الجزير تاجر فرد سبق قيده برقم    15080 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    1349 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 ش عبد اللطيف حمزة من ش حسن 

المامون - الدور الثانى - وحدة رقم 5

29 - سيد محمد بيومى محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    15509 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع    

1124 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش البولقى - ملك/ وليد سيد 

احمد
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30 - شحات نعيم شحات غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    17225 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

1931 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع بلل من شارع الورشه - 

الزرايب - الخصوص - ملك / نشأة نعيم شحاته غبر

31 - محمد طاهر محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    15887 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    

10020 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسى الخر الكائن 

بالعنوان / 328 ش الملك فيصل - شقة 47 الدور 4 عمارات الشروق - محطة حسن محمد - فيصل - والمقيد 

برقم 53028 غرفة الجيزة

32 - محمد طاهر محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    15887 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    

10020 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 328 ش الملك فيصل - شقة 47 

الدور 4 عمارات الشروق - محطة حسن محمد - فيصل -

33 - محمد طاهر محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    15887 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    

10020 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المنطقه الصناعية الولى مجمع 

الزعماء مصطفى كامل وحده ) ر,م 625(

34 - عبدالعال صابر عبدالعال العطار تاجر فرد سبق قيده برقم    5365 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    

450 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش. خالد بن 

الوليد القلج العجمى ملك/ اشرف كامل محمد محمود

35 - اشرف حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    16361 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    1466 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/الخصوص 

ش. ام النور ملك/ ناجح ابراهيم جيد

36 - اشرف حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    16361 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    1466 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ابوزعبل البلد 

العكرشه ملك/ عبدالنبى محمود الدسوقى

37 - كريم اسامه محمود احمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    17102 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    

1546 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع سيد احمد متفرع من 

طريق عزبة البيض ابوزعبل
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النشاط

1 - نجدى سيد عبده مصلح تاجر فرد سبق قيده برقم  11550 قيد فى 29-05-2006 برقم ايداع    1014وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ توريدات ومعالجة المياه

2 - طه قاسم اسماعيل طلحة تاجر فرد سبق قيده برقم  12997 قيد فى 05-06-2008 برقم ايداع    593وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره موتسيكلت

3 - محمد السيد بيومى صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم  13684 قيد فى 17-04-2011 برقم ايداع    310وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط /تعبئه مياه وتصدير مايلزم النشاط

4 - ضاحى محمد عبد الرحمن سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  16993 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

1214وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع وتعبئة املح معدنيه ومخصبات زراعيه

5 - سيد محمد يوسف محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  2139 قيد فى 18-02-1998 برقم ايداع    185وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ مقاولت عمومية

6 - مصطفى احمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  6285 قيد فى 27-03-2001 برقم ايداع    318وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / تصنيع الدوات الكهربائية

7 - سماح محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  11154 قيد فى 27-02-2006 برقم ايداع    358وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط / بقالة

8 - سيد فهمى جاد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  14797 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    813

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تشغيل معادن وبلستيك

9 - سيد فهمى جاد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  14797 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع    814

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /استيراد وتصدير

10 - ابو على للمقاولت العموميه وانشاء ورصف الطرق تاجر فرد سبق قيده برقم  2987 قيد فى 

19-09-1998 برقم ايداع    1249وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عموميه 

وانشاء ورصف الطرق

11 - احمد رمضان صادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17125 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    1612

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط/ توريدات عمومية وعلى الخص تجارة 

وتوزيع الكيماويات واللت والجهزة المعملية والصناعية والبتروليه والطبية  والزراعية وقطع الغيار لكل ماسبق 

والتوكيلت التجارية) فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت   بعد الحصول على 

الترخيص اللزمة(

12 - شحات نعيم شحات غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  17225 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    1931

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط /  مصنع حقن بلستيك )نعل احذيه (

13 - امال محمد عفيفى عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  4016 قيد فى 05-06-1999 برقم ايداع    784

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ اكسسوارات محمول

14 - محمد طاهر محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  15887 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    

10020وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع بلستيك

15 - السيد حسن شحات ورد تاجر فرد سبق قيده برقم  17016 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    1323وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط / تجارة خردة

16 - شحات نعيم شحات غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  17225 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    1931

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ حقن بلستيك

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13385 وتم ايداعه بتاريخ   

15-11-2009  برقم ايداع 1,122.000 الى : يضاف الى السمه التجارية/ البراكات للبلستيك

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16085 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2021  برقم ايداع 943.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي/ المنير لبيع فلتر المياه وكاميرات 

المراقبه

3 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12122 وتم ايداعه بتاريخ   

31-10-2006  برقم ايداع 2,006.000 الى : مصنع الحلوانى للقطان

4 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17208 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2022  برقم ايداع 1,885.000 الى : مصطفي احمد الدرديري عفيفي

5 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17208 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2022  برقم ايداع 1,885.000 الى : اسكو للتوكيلت التجاريه

6 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11550 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2006  برقم ايداع 1,014.000 الى : اضافة السمه التجارية لتصبح / اكوا نايل للتوريدات ومعالجة 

المياه

7 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17223 وتم ايداعه بتاريخ   

11-08-2022  برقم ايداع 1,924.000 الى : يونايتد وان

8 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14797 وتم ايداعه بتاريخ   

18-07-2016  برقم ايداع 813.000 الى : اضافة السمه التجارية الى/ الوسام لتشغيل المعادن والبلستيك

9 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2987 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-1998  برقم ايداع 1,249.000 الى : ابو على للمقاولت العموميه وانشاء ورصف الطرق

10 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17125 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-06-2022  برقم ايداع 1,612.000 الى : العمار للمقاولت والتجارة والتوريدات العمومية 

والتوكيلت التجارية

11 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14070 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2012  برقم ايداع 1,347.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / المصرية الدولية لسحب 

سلك النحاس للغير

12 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17225 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 1,931.000 الى :  تعديل السمه الى /الصقر لحقن البلستيك

13 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17009 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 1,296.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مصنع المحبه لتصنيع الملبس 

الجاهزه

14 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17286 وتم ايداعه بتاريخ   

29-08-2022  برقم ايداع 2,116.000 الى : حمدى سيد احمد غلب

15 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17286 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2022  برقم ايداع 2,116.000 الى : المحمدية للمقاولت والتوريدات العمومية
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - خليل حسنى كمال الشافعى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   16478 وتم ايداعه بتاريخ  03-11-2021 برقم 

ايداع    1829تم التأشير فى تاريخ   03-11-2021   بــ  

2 - اسامة محمود امير ابراهيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   17189 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-01 

برقم ايداع    1819تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

3 - مصطفى احمد الدرديرى عفيفى  مدير فرع المقيد برقم قيد   17208 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-08 

برقم ايداع    1885تم التأشير فى تاريخ   08-08-2022   بــ  

4 - ايمان عربى كامل حسين محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   17214 وتم ايداعه بتاريخ  

10-08-2022 برقم ايداع    1907تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

5 - حمدى سيد احمد غلب  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   17286 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-29 

برقم ايداع    2116تم التأشير فى تاريخ   29-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة البدار للعبوات شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم    16878 قيدت فى 2019-09-04 

برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

2 - السيد زكي عبد العظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    8605 قيدت فى 22-11-2003 برقم ايداع   

1210 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة نهائيآ

3 - عدنان طه محمد تمراز وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم    14844 قيدت فى 11-10-2016 برقم ايداع   

1129 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - طلعت وديع غبر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    8664 قيدت فى 27-12-2003 برقم ايداع   1322 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة نهائيا

Page 20 of 28 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - تعديل عنوان الشركة لتصبح/ محمد صلح عبدالحميد مخيمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14952 

قيدت فى 12-04-2017 برقم ايداع    447وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

2 - احمد حسن محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16441 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    1693

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - تعديل السم التجارى الى  ايمن محمد محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     9588 قيدت فى 

08-12-2004 برقم ايداع    1488وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

60,000.000

4 - الشركة المصرية لتصنيع وتجارة وتوريد مواد التعبئه والتغليف )إبراهيم رجب عزالدين وشريكه( شركة سبق 

قيدها برقم     14205 قيدت فى 29-07-2013 برقم ايداع    758وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  1,000,000.000

العناوين

1 - زينوكس الزنوكى لتصنيع الوانى المنزلية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     13602 قيدت فى 

17-10-2010 برقم ايداع    1073وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

قطعة الرض رقم 10/11 - بلوك 30000 - المنطقة الصناعية ب

2 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح احمد رجب يونس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7127 قيدت فى 

18-03-2002 برقم ايداع    272وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش 

النمر ابو سنة - الطريق البطئ - بملك / احمد رجب ابراهيم يونس

3 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح احمد رجب يونس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7127 قيدت فى 

18-03-2002 برقم ايداع    272وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش 

النمر ابو سنة - الطريق البطئ - بملك / احمد رجب ابراهيم يونس

4 - زين لمعى مرجان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11403 قيدت فى 09-03-2022 برقم ايداع    692

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان المركز العام  للشركة 

ليصبح/الشقة  رقم 17 بالدور السادس بعد الرضى بالعقار المسمى ) البرج( الكائن على القطعة رقم  ) 282( 

حوض سعادة رقم )8( شارع الخليج المصرى - قسم الخصوص - قليوبية
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح احمد رجب يونس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7127 قيدت فى 

18-03-2002 برقم ايداع    272 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع 

وتشغيل المعادن واستيراد خامات ومستلزمات النتاج

2 - محمد رمضان حسين قطاشه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14885 قيدت فى 12-12-2016 برقم ايداع    

1417 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى النشاط/ تصنيع وتعبئة المكملت 

الغذائية

الكيان القانونى

1 - السيد محمد السيد محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17133 قيدت فى 30-01-2017 برقم 

ايداع    442 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17133   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-01-2017 برقم ايداع    442 الى   السيد محمد السيد محمد حسن وشركاه

2 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16605   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-2021 برقم ايداع    2232 الى   شركة محمود جابر وشريكه

Page 22 of 28 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد رمضان حسين قطاشه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14885   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2016 برقم ايداع   1417 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2016  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين السيد / محمد رمضان حسين قطاشة والسيد/ صلح عاطف محمد صلح الدين عبد العزيز مجتمعين او 

منفردين ولهما كافة الصلحيات لتحقيق كافة اغراض الشركة وتمثيل الشركة قانونا امام الغير بشرط أن تكون 

العمال التى تصدر من اى منهما  لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة لتحقيق كافة 

اغراض الشركة والتوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولتحقيق اغراضها

2 - مرفت زكى على محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9588   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-08 

برقم ايداع   1488 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  دخول بالشركة -  وخروج من الشركة السيدة / 

شيرين عبد العاطى قاسم جابر واستلمها كافة حقوقها قبل الشركة واصبح حق الدارة والتوقيع للشريكين 

المتضامنين السيد / ايمن محمد محمود  والسيدة / مرفت زكى على محمد مجتمعين او منفردين

3 - محمد صلح عبدالحميد مخيمر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14952   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2017 برقم ايداع   447 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  وخروج من الشركة شريك موصى 

مذكور اسمه بعقد التعديل واستلمه كافة مستحقاته واصبح طرفه خاليا نهائيا قبل الشركة

4 - محمود  السيد محمد  السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17133   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   442 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

5 - سالم السيد محمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17133   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-30 

برقم ايداع   442 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

6 - ابراهيم السيد محمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17133   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-30 

برقم ايداع   442 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

7 - معتز السيد محمد  السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17133   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-30 

برقم ايداع   442 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

8 - السيد محمد السيد محمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17133   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   442 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  دخول بالشركة عدد 4شركاء 

موصيين - مذكور اسماؤهم بعقد  تعديل الشركة - جـ:. خروج من الشركة كل من :. السيده/ اميرة عبدا 

عبدالقادر - والسيدة/ هبة ا حمدى حسين مصطفى - والسيد/ احمد طلعت محمد محمد محمود واستلمهم كافة 

حقوقهم قبل الشركة - جـ2:. تعديل حق الدارة والتوقيع للشريك المتضامن منفردآ-

9 - احمد سيد صبرى سيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16605   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2021 برقم ايداع   2232 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه قبل الشركة - جـ1:. وتعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح لكل من السيد/ ياسر اسامة عبد الحميد موسى 

والسيد/ محمود محمد جابر جنيدى مجتمعين او منفردين على ان تكون العمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة 

وضمن اغراضها وفى كافة التعاقدات والمعاملت وكذلك حق تمثيل الشركة وفتح العتمادات وحق البيع والشراء 

للصول الثابتة والمنقولة والسيارات والتوقيع عن الشركة امام مامورية الشهر العقارى وحق التوقيع على 

التصرفات الخاصة بالرهن الحيازى او التجارى امام الجهات المختصة وتقديم الضمانات العينية والشخصية وابرام 

العقود وسداد الديون او القتراض وكذلك حق تمثيل الشركة امام البنوك والتسهيلت البنكية والئتمانية ويكون حق 

السحب واليداع من البنوك مطلقا وفتح العتمادات ويجوز لهم توكيل من ينوب عنهم ان يقوم بهذه العمال نظير 

اجر تحت اشرافهم
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تجديد افراد

1 - ابراهيم عبد الحميد ابراهيم باطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117   قيدت فى   25-06-2006 برقم ايداع    

640 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

2 - محمد يوسف عبد الرحمن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7213   قيدت فى   13-04-2002 برقم 

ايداع    407 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

3 - عبد الرحمن سيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7281   قيدت فى   11-05-2002 برقم ايداع    

501 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

4 - أحمد محمد صلح عبده عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9728   قيدت فى   11-01-2005 برقم 

ايداع    63 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

5 - هاله محمد عطا عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1254   قيدت فى   14-06-1997 برقم ايداع    

411 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

6 - محمد ابراهيم عبد الحفيظ الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12736   قيدت فى   07-08-2007 برقم 

ايداع    978 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

7 - جودة محمود جودة توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14691   قيدت فى   06-03-2016 برقم ايداع    

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

8 - عباده عبد الحميد مهدي الليثي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5863   قيدت فى   16-10-2000 برقم ايداع    

1380 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-15

9 - ام هاشم عبد الخالق عليوة نجدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10584   قيدت فى   17-09-2005 برقم 

ايداع    1464 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

10 - سمير عبد الحميد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11657   قيدت فى   20-06-2006 برقم 

ايداع    1196 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

11 - ماهر عبدالحميد ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13154   قيدت فى   15-12-2008 برقم 

ايداع    1252 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

12 - مها فوزى السيد القديم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5636   قيدت فى   05-08-2000 برقم ايداع    

1071 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

13 - فاطمة محمد عبد القادر احمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   768   قيدت فى   26-11-1996 برقم 

ايداع    550 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

14 - سيد حامد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1633   قيدت فى   18-10-1997 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-17

15 - ناجى جمعه صابر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14540   قيدت فى   25-06-2015 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

16 - معروف احمد محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14694   قيدت فى   07-03-2016 برقم 

ايداع    278 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

17 - محمد عمر علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12654   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

653 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

18 - محمد عمر علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12654   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

654 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

19 - محمد عمر علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12654   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

20 - اسماء محمد علي محمد ملشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11126   قيدت فى   28-01-2008 برقم 

ايداع    70 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-27

21 - ناصر ابراهيم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12471   قيدت فى   20-02-2007 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19
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22 - عادل عيد غطاس بباوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12656   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

665 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

23 - جمال منصور نصر شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4698   قيدت فى   23-11-1999 برقم ايداع    

1639 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

24 - مصطفى محمد محمد محمد للوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15015   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    955 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

25 - محمد قاسم خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1379   قيدت فى   31-07-1997 برقم ايداع    559 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

26 - ابراهيم فتحى توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12403   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

145 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

27 - عاطف سيد امام سيد البكليشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6944   قيدت فى   25-12-2001 برقم ايداع    

1317 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

28 - اشرف متولى محمدى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12384   قيدت فى   29-01-2007 برقم 

ايداع    112 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

29 - عبد الفتاح محمد عبد الباري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12655   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

660 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

30 - وليد سعيد سمير فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13459   قيدت فى   21-03-2010 برقم ايداع    

288 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-20

31 - رضا محمد حسن محمد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13972   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    889 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

32 - رجب محمد احمد البقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3842   قيدت فى   02-05-1999 برقم ايداع    

574 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-01

33 - اسامة السيد محمود عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10443   قيدت فى   18-11-2009 برقم ايداع    

1134 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

34 - أسامه السيد محمود عطيه أبوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10443   قيدت فى   14-08-2005 برقم 

ايداع    1219 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-13

35 - صادق فهيم صادق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12840   قيدت فى   28-11-2007 برقم ايداع    

1341 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-27

36 - نادية يوسف عبدالمقصود عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13899   قيدت فى   2012-05-16 

برقم ايداع    543 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

37 - حمدى محمد محمود مروان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14539   قيدت فى   22-06-2015 برقم ايداع    

720 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

38 - تعديل طارق السيد محمد اللبان )كريمكو لتجارة المواد العازله والمقاولت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1556   قيدت فى   22-09-1997 برقم ايداع    767 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-21

39 - مصطفي حسين حسين الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4241   قيدت فى   31-07-1999 برقم ايداع    

1058 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-30

40 - سعديه مسلم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5595   قيدت فى   22-07-2000 برقم ايداع    

1009 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

41 - محمد عبد الجواد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10843   قيدت فى   10-12-2005 برقم 

ايداع    1873 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

42 - نجلء دياب اسماعيل الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12319   قيدت فى   04-01-2007 برقم 

ايداع    6 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

43 - عبد الجواد جميل عبد اللطيف متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13842   قيدت فى   2012-02-02 

برقم ايداع    114 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01
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44 - محمد عبد الجواد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13920   قيدت فى   11-06-2012 برقم 

ايداع    662 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

45 - ثناء جمال عبدالقادر عابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14551   قيدت فى   15-07-2015 برقم ايداع    

800 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

46 - إبراهيم عابد محمود سند العوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14937   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    328 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

47 - امال محمد عفيفى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4016   قيدت فى   05-06-1999 برقم ايداع    

784 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

48 - ايمن محمد عبد العزيز محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7631   قيدت فى   24-09-2002 برقم 

ايداع    1053 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

49 - سهير السيد حسن شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10214   قيدت فى   15-06-2005 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

50 - حبيب يونان عبده ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11795   قيدت فى   20-07-2006 برقم ايداع    

1439 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

51 - صلح محمد خلف ا عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12779   قيدت فى   12-09-2007 برقم 

ايداع    1102 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

52 - رمضان سيد محمد محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14336   قيدت فى   14-07-2014 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-13

53 - حسنى شفيق قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14383   قيدت فى   03-11-2014 برقم ايداع    962 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

54 - سامي سيد عبد الوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2131   قيدت فى   16-02-1998 برقم ايداع    

174 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-15

55 - أحمد محمد سيد أحمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13929   قيدت فى   24-06-2012 برقم ايداع    

692 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

56 - صلح محمد عطيه منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14105   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

198 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

57 - امال الشحات عوض عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6139   قيدت فى   03-02-2001 برقم ايداع    

117 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

58 - محمد ابراهيم مصطفي الصعيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12734   قيدت فى   07-08-2007 برقم 

ايداع    975 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - محمد فارس سعودى تركى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   2156  قيدت فى  23-02-1998 برقم 

ايداع   209 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2023  12:00:00

ص

2 - على سعد محمود جاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   570  قيدت فى  08-10-1996 برقم ايداع   

338 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2026  12:00:00ص

3 - بدر الدين فتحي وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   6431  قيدت فى  19-05-2001 برقم ايداع   518 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2026  12:00:00ص

4 - ورثه المرحوم ابراهيم ابوزهرة   شركة سبق قيدها برقم :   14874  قيدت فى  20-11-2016 برقم ايداع   

1323 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  12:00:00ص

5 - رمزى عزيز الدين وسيلى بطرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   964  قيدت فى  26-10-2011 برقم 

ايداع   1007 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  

12:00:00ص

6 - روكا لصناعة المواسير البلستيك ولوازمها   شركة سبق قيدها برقم :   14860  قيدت فى  2016-11-03 

برقم ايداع   1234 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  

12:00:00ص

7 - عماد فتحى حسن خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14860  قيدت فى  03-11-2016 برقم ايداع   

1234 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  12:00:00ص

8 - السيد زكي عبد العظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8605  قيدت فى  22-11-2003 برقم ايداع   

1210 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2023  12:00:00ص

9 - عدنان طه محمد تمراز وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   14844  قيدت فى  11-10-2016 برقم 

ايداع   1129 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2026  

12:00:00ص

10 - خالد نادى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   648  قيدت فى  28-10-1996 برقم ايداع   422 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2026  12:00:00ص

11 - طلعت وديع غبر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8664  قيدت فى  27-12-2003 برقم ايداع   

1322 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2023  12:00:00ص
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