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قيود أفراد

1 - على عبد العاطى على الصياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1169 

ورقم قيد 8962    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب وموبيليات, بجهة محافظة القليوبية مدخل الحصة -

ملك/حامد سعيد احمد

2 - سعيد حسين حمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1172 

ورقم قيد 8963    محل رئيسى  عن تربيه دواجن وبيع وتجارة دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر الصهبى -

ملك/ اشرف محمد الصغير

3 - مرضيه شعبان محمد الكويس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1173 

ورقم قيد 8964    محل رئيسى  عن محل مخصبات زراعيه ومبيدات وبذور زراعيه, بجهة محافظة القليوبية 

شبراهارس -ملك/سعيد محمد فتحى محمد عبدالكريم

4 - اميره يحى اسماعيل حجاج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1174 

ورقم قيد 8965    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد احمد 

عبدالعزيز-ملك/مسعد رسمى يوسف الفقى

5 - احمد عبدالمنعم سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1176 

ورقم قيد 8966    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الزى العسكرى(, بجهة محافظة القليوبية عرب 

الرواشده -ملك/ قدريه شحاته ابو النصر شحاته

6 - هانم عبدا امين السيد جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

1178 ورقم قيد 8967    محل رئيسى  عن ورشة خياطه )فيما عدا الزى العسكرى(, بجهة محافظة القليوبية 8 

ش قناة السويس-قرية الميج -ملك/عبدا مختار زكى

7 - ساره شاكر بدوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1188 ورقم 

قيد 8969    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية شارع الحزانيه القليوبيه - شبين القناطر - 

ملك - هويدا سيد محمود

8 - محمد محمود عطيه جلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1189 

ورقم قيد 8970    محل رئيسى  عن توريدات عامة ومقاولت فيما عدا توريد العماله  والكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالصمد - شبين القتاطر -  ملك  - شريف سعيد سيد

9 - فاطمة نور محمد على البربرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1194 ورقم قيد 8971    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى - طوخ - ملك / نور 

محمد على البربرى

10 - احمد على محمود السبع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1196 

ورقم قيد 8972    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والزى العسكرى 

والكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القليوبية شارع فندى - طوخ - مركز طوخ - ملك - صبحى حامد صبحى 

حامد

11 - رضا عبد الحميد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1197 ورقم قيد 8973    محل رئيسى  عن النجارة والتوزيع للمستلزمات الطبيه فيما عدا الدويه الطبيه, بجهة 

محافظة القليوبية شبين القناطر - شارع الوكلء - ملك / هيثم مصطفى اسماعيل دويدار

12 - ليلى محمد عبدالعزيز عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1202 ورقم قيد 8974    محل رئيسى  عن محل بيع اخشاب, بجهة محافظة القليوبية احهور الكبرى - طوخ - 

القليوبيه - ملك - حسن امين محمد
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13 - صفاء هنداوى سليمان عواد شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 1204 ورقم قيد 8975    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية 

اجهور الكبرى -ش ونيس -ملك/ عماد السعيد سليمان

14 - ناجى محمد عبدالقادر الصهبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1206 ورقم قيد 8976    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية العريضه-ملك/ 

ناجى محمد عبدالقادر الصهبى

15 - خالد عبد القادرسليمان نايل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1211 

ورقم قيد 8978    رئيسى آخر  عن محل بيع لعب اطفال, بجهة محافظة القليوبية شارع جلل حجاج - طوخ - 

ملك / محمد فتحى عبد الرازق

16 - خالد عبد القادر سليمان نايل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1208 

ورقم قيد 8978    محل رئيسى  عن بيع هدايا, بجهة محافظة القليوبية شارع جلل حجاج - طوخ - ملك / السيد 

ممدوح محمد فتوح

17 - احمد صبرى مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1212 

ورقم قيد 8979    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات ساخنة وباردة )بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, 

بجهة محافظة القليوبية سنهره-ملك/ عماد صبرى مصطفى احمد

18 - الهام عبدالمنعم عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1213 ورقم قيد 8980    محل رئيسى  عن ورشة نجارة باب وشباك, بجهة محافظة القليوبية كفر علوان-ملك/ 

صابر على حسن ابراهيم

19 - نرمين جمال محمد الحسينى امين عوض تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 1218 ورقم قيد 8981    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى )فيماعدا الزى العسكرى(, بجهة محافظة 

القليوبية ش المحطة-ملك/محمد منير احمد خفاجى

20 - محمود محمد محمد محمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1219 ورقم قيد 8982    محل رئيسى  عن سوبر ماركت جملة وتجزئة, بجهة محافظة القليوبية كفر شبين 

القناطر-ملك/ احمد عبدالرحمن حسين

21 - وليد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم شهيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 1225 ورقم قيد 8983    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية 5 ش سينما شفيق سعودى -خلف 

السنترال-ملك/ اشرف صلح بيومى متولى

22 - ياسر حسن عبدالرحمن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1226 ورقم قيد 8984    محل رئيسى  عن توريد حاصلت زراعية )فيما عدا توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده-ملك/ رحمى حسن عبدالرحمن

23 - شريف مسعد محمد احمد غراب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1227 ورقم قيد 8985    محل رئيسى  عن توريد فحم )بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة 

القليوبية قرقشنده -ملك/ عمر السيد محمد على حمادة

24 - امير عبدالحليم محمد منصور النواوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 1228 ورقم قيد 8986    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية كفر شبين- شارع المنشيه-ملك/ عبدالحليم محمد 

منصور

Page 3 of 18 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

25 - احمد عبد ا سعيد امام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1237 

ورقم قيد 8987    محل رئيسى  عن تقديم وبيع ماكولت, بجهة محافظة القليوبية منشاة العمار-ملك/خيرى احمد 

حسن يونس

26 - احمد عبدالعال محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1238 

ورقم قيد 8988    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )فيما عدا الزى العسكرى(, بجهة محافظة القليوبية كفر 

العمار-ملك/ رضا عبدالعال محمد محمد

27 - وليد عبدربه احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1239 

ورقم قيد 8989    محل رئيسى  عن مزرعة بيع وتربيه وتسمين دواجن, بجهة محافظة القليوبية امام مدرسة 

القلزم -ملك/ رافت عبدربه احمد السيد

28 - محمد ابراهيم محمود  جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1243 

ورقم قيد 8990    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية ش الترعة-كفر الدير-ملك/احمد 

منصور بيومى حسن

29 - هيام حسن موسى زغلول تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1248 

ورقم قيد 8991    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة القليوبية كفر الجمال -ش المدرسة 

البتدائية-

30 - السيد فتحى بيومى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1249 

ورقم قيد 8992    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة القليوبية قرقشندة-ملك/حسين فتحى 

بيومى

31 - هناء عبد العظيم عبد الفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1250 ورقم قيد 8993    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز النقل البرى الدولى والداخلى(, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانة

32 - عصام عبد الرازق احمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1251 ورقم قيد 8994    محل رئيسى  عن ورشة اصلح كاوتش, بجهة محافظة القليوبية الصفا-ملك/ دعاء 

ابراعيم احمد عبد الغنى

33 - ايه حسن احمد على سويلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1252 

ورقم قيد 8995    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية)جيم(وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة وفيما 

عدا عرض المصنفات, بجهة محافظة القليوبية كوم الطرون -ملك/نجلء صلح محمد الصادق

34 - رامى حسن عبد العظيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1258 ورقم قيد 8996    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة القليوبية السيفا

35 - ابراهيم رضا عبدالفتاح ابراهيم الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 1259 ورقم قيد 8997    محل رئيسى  عن تربيه وتسمين وبيع الدواجن, بجهة محافظة القليوبية ميت 

كنانه-عزبة العلمى-ملك/ محمد رضا محمود عبدا

36 - حسين عبد اللطيف حسنين ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1260 ورقم قيد 8998    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة القليوبية الطريق العمومى -الصفا

37 - ايه احمد محمد محمد غابه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1262 

ورقم قيد 9000    محل رئيسى  عن كوافير ومستحضرات تجميل فيا عدا الدويه, بجهة محافظة القليوبية شارع 

احمد عبد العزيز - طوخ
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38 - قمر اشرف شكرى مصطفى عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1263 ورقم قيد 9001    محل رئيسى  عن نقل ورحلت وخدمات لوجستية)بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى  والدولى وفيما عدا الكمبيوتر والنترنتوالخدمات السياحية(, بجهة محافظة 

القليوبية ش مجلس المدينة

39 - حسينى نجاح حسينى عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1264 ورقم قيد 9002    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة القليوبية كوم الطرون - طوخ - ملك / 

نجاح حسينى عبد المجيد

40 - محمد مسعود على محمد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1266 ورقم قيد 9004    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت والزى العسكرى(, بجهة محافظة القليوبية 49 ش النقراشى-ملك/ مصطفى شعبان على 

مصطفى

41 - عربى عبدا عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1273 

ورقم قيد 9005    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القليوبية طحانوب-ملك/ابو النجا محمود سالم

42 - انجى عزت صابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1274 

ورقم قيد 9006    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر سندوه -شارع الترعة-ملك/ محمد احمد 

محمد سرحان

43 - صبرى انور محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1276 

ورقم قيد 9007    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة القليوبية ش مصرف الحصه-ملك/ محمد على 

محمد جاد الحق

44 - سعيد شوقى عطية سالم الزهيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1278 ورقم قيد 9008    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية الحصة -ملك/صابر شحات 

فهمى على

45 - ابراهيم باشه محمود باشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1280 

ورقم قيد 9009    محل رئيسى  عن محل فطاطرى, بجهة محافظة القليوبية مشتهر-ملك/ محمد احمد السيد السيد 

احمد

46 - علء احمد اسماعيل الصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1283 ورقم قيد 9010    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية 

كفر منصور-ش الجامع الكبير-ملك/ كريمه سند سليم

47 - خالد محمود مصطى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1285 ورقم قيد 9011    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية الحمايدة-كفر 

عابد-ملك/ابراهيم احمد محمد

48 - هانى حسن محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1286 

ورقم قيد 9012    محل رئيسى  عن منحل عسل, بجهة محافظة القليوبية قها-عزبة القرانطة -ملك/شريف حسن 

محمد نصار

49 - امينه جلل بكرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1287 

ورقم قيد 9013    محل رئيسى  عن محل بيع وتغير زيوت, بجهة محافظة القليوبية بلتان-ش العمومى-ملك/ايمن 

عطيه عبده محمد
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50 - سعيد  مجدى سعيد العدس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1290 

ورقم قيد 9014    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية واعلف, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى-ملك/عطية 

محمد السعيد العدس

51 - عماد عيسى محمدى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1291 

ورقم قيد 9015    محل رئيسى  عن مزرعة تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية العمار الكبرى- ش ياسين 

عبدالمنعم-ملك/ عاطف عبدالمنعم عفيفى

52 - سامح السيد العربى عبدالصادق السيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 1292 ورقم قيد 9016    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية شارع حسين رشدى -ملك/ 

مصطفى عبدالخالق مصطفى

53 - سامح هلل مسلمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1294 

ورقم قيد 9017    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا -الطريق العمومى-ملك/ 

جميل محمد مجاهد على

54 - عمر فتحى عبد الحميد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1295 ورقم قيد 9018    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة القليوبية ترسا - طوخ - ملك / انور على محمود حافظ

55 - هاله رضا محمود دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1296 

ورقم قيد 9019    محل رئيسى  عن محل ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة القليوبية طحوريا - 

خلف المعهد - شبين الفناطر -ملك / عصام توفيق سعيد ابراهيم

56 - شيماء مختار خيرى ناجى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1297 

ورقم قيد 9020    محل رئيسى  عن محل منظفات, بجهة محافظة القليوبية سنهره - طوخ - ملك / عبد الرحمن 

سيد محمد محمود كشك

57 - امنيه سامى محمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1298 ورقم قيد 9021    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية غرب السكه الحديد - طوخ - ملك / 

طلعت محمد عبد الفتاح

58 - رشدى عبد الحق سيد عبد الحق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1300 ورقم قيد 9022    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية شبين القناطر - 

العطارة - ملك / عبد الحميد السيد عبد الحق

59 - محمود احمد حسن عبد العزيز النجولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 1307 ورقم قيد 9024    محل رئيسى  عن بيع وصناعة تابلوهات)بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, 

بجهة محافظة القليوبية 13ش حمادة-ملك/احمد حسن عبد العزيز

60 - جمعه عبدالقادر محمود على حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 1311 ورقم قيد 9025    محل رئيسى  عن 000000000000, بجهة محافظة القليوبية كفر منصور-ش 

جامع الرحمن -ملك/ وفاء محمود محمود محمد

61 - احمد سعيد غريب السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 1312 

ورقم قيد 9026    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية الحراز-عرب الحمامشة -ملك/ سعيد 

غريب السيد حسين

62 - رشاد صلح محمد رشاد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1313 ورقم قيد 9027    محل رئيسى  عن مكتب نقل سيارات )فيما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة القليوبية 

الدير-ش السبيل -ملك/ منى فوزى عبدا
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63 - عبدالسلم محمد عبده محمد بلله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1316 ورقم قيد 9028    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه-ملك/ احمد 

محمد عبده محمد

64 - مجدى حنفى عبدالمجيد ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1317 ورقم قيد 9029    محل رئيسى  عن بيع المبيدات والمخصبات الزراعية والبذور, بجهة محافظة القليوبية 

السلمانيه -الشارع العمومى-ملك/ حسن سيد حسن ابوالسعود

65 - خالد فرج كمال فرج شعبان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1322 

ورقم قيد 9030    محل رئيسى  عن معرض موتوسيكلت وقطع غيار, بجهة محافظة القليوبية طنط الجزيره - 

طوخ - ملك / السيد دسوقى محمود ابراهيم

66 - مى عبدالنبى عبدا متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1323 

ورقم قيد 9031    محل رئيسى  عن تجارة موبايلت )فيما عدا اكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 

بلتان-موقف بلتان-ملك/ محمود فتحى الشحات

67 - كمال محمد كمال عامر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1324 

ورقم قيد 9032    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت وقطع غيارها, بجهة محافظة القليوبية ش المحكمة-ملك/ 

محمود السيد محمد حسن سلمه

68 - هنيه عبد العظيم تهامى سلمه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1325 ورقم قيد 9033    محل رئيسى  عن توريدات ورق وكرتون فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت 

والزى العسكرى, بجهة محافظة القليوبية الدير - ملك / مسعد على سيد

69 - رفاعى محمد عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 33,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1326 ورقم قيد 9034    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص الزمة (, بجهة محافظة القليوبية ش اسامه بن زايد-ملك/ اشرف عبدربه محمد عبدربه

70 - محمد طلعت حسان حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1339 ورقم قيد 9036    محل رئيسى  عن بقاله بالجملة, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانة-عرب الرواشدة-ملك/ 

طلعت حسان حسن محمد

71 - احمد محمد احمد مرسى فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1343 ورقم قيد 9037    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية طحانوب -4امام مسجد فتحى هزاع-

طريق الكوم الحمر-ملك/ هبه طه عبدالحليم

72 - احمد كامل عبدالفتاح محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1349 ورقم قيد 9038    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية صغيرة)فيما عدا الكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة القليوبية الشوبك-شارع المحطة-ملك/ ناهد رمضان على

73 - احمد سامى محمد مامون خاطر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1350 ورقم قيد 9039    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مخلل, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى-ملك/محمد 

منصور عطا يوسف

74 - محمد عبدالمحسن عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1351 ورقم قيد 9040    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر شبين-شارع المحالبه-ملك/ احمد 

سليمان محمد

75 - ايمان دسوقى حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1352 

ورقم قيد 9041    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر شبين-ش البحر-ملك/ عادل السيد 

عبدالهادى سليمان
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76 - حجاج على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1353 

ورقم قيد 9042    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة القليوبية الحراز-ش الخضراوية 

حوض عبدالعال -ملك/ احمد مصطفى محمد مصطفى

77 - احمد عبدالفتاح شحاته حفنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1355 

ورقم قيد 9043    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية كفر الشوبك- ملك/ عبدالفتاح شحاته حفنى 

شحاته

78 - ايمن محمود فهمى محمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1356 ورقم قيد 9044    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك ومجمدات, بجهة محافظة القليوبية طحانوب-ش 

اولد حنوره -ملك/ محمد السيد طه جبر

79 - طارق جمال مصطفى عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1357 ورقم قيد 9045    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا للقوانين المنظمة لذلك للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات(, بجهة محافظة القليوبية 

كوم الطرون-ملك/عبد المهيمن جمال مصطفى عبد السميع

80 - اميرة محمود احمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1362 

ورقم قيد 9046    محل رئيسى  عن تجارة اعلف وحبوب جافه, بجهة محافظة القليوبية شارع الوحده الصحيه - 

العمار الكبرى - طوخ - ملك / اشرف عبد العليم احمد هيكل

81 - دينا عبدالفتاح السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1367 

ورقم قيد 9047    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع النواع الطازجة من الحلوى والكعك والفطائر المحسنة, بجهة 

محافظة القليوبية عزبة ابو المعاطى-ملك/ محى عبدالسلم رفاعى

82 - سليمان احمد سليمان احمد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1369 ورقم قيد 9048    محل رئيسى  عن تنظيم حفلت )فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيثص اللزمة(, بجهة محافظة القليوبية كفر حسن سعد-ملك/ محمود احمد سليمان احمد

83 - ماجد راشد ابراهيم فهد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1370 

ورقم قيد 9049    محل رئيسى  عن محل تعبئة مواد غذائية يدويا, بجهة محافظة القليوبية كفر الصهبى-ش محطة 

المياه -ملك/ ايمان غانم محمد غانم
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فروع الفراد

1 - ياسمين مختار محمد السيد سلم  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   1282 ورقم قيد   8302  محل فرعى  

عن بيع مواد غذائية  بجهة محافظة القليوبية نامول-ملك/ محمد زكى حسن محمد احمد راضى

2 - رفاعى محمد عبدالوهاب محمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   1328 ورقم قيد   9034  محل فرعى  

عن مزرعة تربية وبيع دواجن تسمين وبياض  بجهة محافظة القليوبية كفر الصهبى-ملك/ رفاعى محمد عبدالوهاب 

محمد

3 - وليد محفوظ الطوخى سيد احمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   1360 ورقم قيد   7521  محل فرعى  

عن محل بيع ملبس )فيما عدا الزى العسكرى(  بجهة محافظة القليوبية ش مجلس المدينة-ملك/ يحى السيد على

4 - محمد على عبدالقادر احمد السيد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   1371 ورقم قيد   9050  محل فرعى  

عن ورشة حداده سوست  بجهة محافظة الشرقية ش الدوار الجديد - الزوامل بملك على عبدالقادر احمد السيد

5 - محمد على عبدالقادر احمد السيد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   1371 ورقم قيد   9050  محل فرعى  

عن ورشة حداده سوست  بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه شبين القناطر ملك / محمود محمدين محمد صالح

قيود الشركات

1 - بهاء الدين عبدا محمود عبدا وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    1207 ورقم قيد  8977    مركز عام  عن ورشة لتجارة وتصنيع الثاث المنزلى  بجهة محافظة 

القليوبية كوم الطرون -محل بالدور الرضى -ملك/ محمد محمود السيد محروس

2 - احمد مختار عطا عبدالحليم وشريكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    1261 ورقم قيد  8999    مركز عام  عن مقاولت عمومية والعمال المتكاملة والتوريدات فى مجال 

غرض الشركة والستشارات الهندسية  بجهة محافظة القليوبية كفر الفقهاء -ملك/ مختار عطا عبدالحليم

3 - محمد مصطفى غريب مصطفى سالم شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    1265 ورقم قيد  9003    مركز عام  عن صناعة صناديق الكرتون )فيما عدا الطباعة والكمبيوتر 

والنترنت(  بجهة محافظة القليوبية كفر الحصافه-ملك/ سيدة السيد عبدالعظيم سليمان

4 - سليم عبدالمنعم السيد ابوليله وشريكه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    1329 ورقم قيد  9035    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف آلى  بجهة محافظة القليوبية مشتهر -ش 

بدوى الطرونى

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - ساره محمود احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7534 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع  610 وفى 

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

2 - مريم طارق حامد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7865 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع  274 وفى 

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

3 - عبد الرحمن شديد محمد السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1660 قيد فى 08-04-2000 برقم ايداع  177 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لوفاة التاجر

4 - محمد رضا عبد الرحمن احمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   8632 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

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

5 - روحية فهمى عباس الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7045 قيد فى 06-11-2012 برقم ايداع  593 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

6 - مصطفى محمود عبد النبى عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   960 قيد فى 02-02-1999 برقم ايداع  

43 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

7 - صلح عبدالمحسن محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5816 قيد فى 19-02-2007 برقم ايداع  

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

8 - الفت احمد يوسف حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8523 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  138 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

9 - محمد عبدالوهاب حسن على خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   7910 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع  

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

10 - شامية محمد شعراوى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   737 قيد فى 01-09-1998 برقم ايداع  446 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجاره

11 - احمد الطوخى امام السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6759 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع  126 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

12 - بثينة صالح علم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   7120 قيد فى 30-10-2013 برقم ايداع  443 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

13 - اسماء عبد النبي عبد العزيز محمد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8011 قيد فى 31-05-2021 برقم 

ايداع  561 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

14 - ايمان عبدالحى محمد عبدالمنعم عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8613 قيد فى 23-02-2022 برقم 

ايداع  354 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

15 - علم محمد عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5896 قيد فى 18-03-2007 برقم ايداع  318 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا بالقيد الرئيسى 

والتابع

16 - علم محمد عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5896 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع  309 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

17 - شريف على حسن عليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6234 قيد فى 07-05-2008 برقم ايداع  227 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة للفرع بموجب طلب التاشير رقم2397 مكتب سجل 

تجارى بنها فى 2022/8/28

18 - مختار على ابراهيم سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6232 قيد فى 30-04-2008 برقم ايداع  218 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

19 - اسلم رجب مندوه عبدا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8635 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

399 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

20 - مها طه سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5780 قيد فى 07-02-2007 برقم ايداع  152 وفى تاريخ  

30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - شرين محمود عبدالمجيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   5685 قيد فى 10-01-2007 برقم ايداع   24 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

2 - ناجى محمد ناجى احمد الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم   6115 قيد فى 03-10-2007 برقم ايداع   792 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - علء كامل عبد الحليم بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   8724 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   591 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - نجاة رجب على عسيوى تاجر فرد سبق قيده برقم   5233 قيد فى 26-07-2006 برقم ايداع   710 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - صبحى شاكر زخارى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم   5302 قيد فى 03-09-2006 برقم ايداع   828 

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

6 - احمد فرج عبد المنصف اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   7658 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع   31 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - يوسف احمد يوسف جوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   5602 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع   

1235 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - وليد محفوظ الطوخى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7521 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع   444 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  62,000.000

9 - عبد المتجلى عبد الخالق احمد هندى تاجر فرد سبق قيده برقم   1908 قيد فى 09-09-2000 برقم ايداع   

464 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - تامر ابراهيم عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   3409 قيد فى 23-04-2003 برقم ايداع   316 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

11 - اسماء جوده حسنين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   8849 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع   898 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - عبدالمجيد حسن عبدالكريم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    5461 قيد فى 05-11-2006 برقم ايداع    

1037 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ عبدا 

عبدالكريم احمد عثمان -الحسانية

2 - احمد بهاء الدين عبدا محمد عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم    8116 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع    

763 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الشهيد امام الوكيل-ملك/احمد 

امام امام نصار عن ورثة /امام امام نصار

3 - وليد محمد ابراهيم نصر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    6693 قيد فى 02-11-2010 برقم ايداع    

579 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كوم الطرون -ملك/عبد النبى عبدة 

على

4 - ناجى محمد ناجى احمد الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم    6115 قيد فى 03-10-2007 برقم ايداع    792 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / مساكن السجل 

المدنى القديم - ملك - رشا حسن العطار

5 - أحمد شعبان محمود أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6811 قيد فى 01-06-2011 برقم ايداع    334 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبة عمر سلم الغزاويه 

- مركز طوخ -ملك - احمد شعبان محمود احمد

6 - عبير السيد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    8052 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع    624 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى شارع العالميه -شبين 

القناطر-تعديل اسم المالك الى / اشرف فهمى عواد الصفتى

7 - خالد عبد القادر سليمان نايل تاجر فرد سبق قيده برقم    8978 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    1208 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع جلل حجاج - طوخ - ملك / 

محمد فتحى عبد الرازق

8 - ياسر عزت محمود منصورعوض تاجر فرد سبق قيده برقم    5802 قيد فى 15-02-2007 برقم ايداع    

186 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ سامح عزت 

منصور عوض -كفر شبين

9 - سهير عبد الحليم محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    8065 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    647 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ كفر منصور

10 - صباح السيد الشعيبى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7008 قيد فى 03-07-2012 برقم ايداع    392 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية منصورة نامول -ملك/طارق سعيد محمد 

معروف

11 - صباح السيد الشعيبى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7008 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    

1015 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية منصورة نامول-ملك/طارق سعيد 

محمد معروف

12 - هشام فؤاد محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم    4108 قيد فى 15-08-2004 برقم ايداع    610 وفى 

تاريخ  12-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بلتان-ش داير الناحية -ملك/ياسر يوسف محمد

13 - ياسمين مختار محمد السيد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    8302 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية نامول-ملك/ محمد زكى حسن 

محمد احمد راضى

14 - وليد عبدربه احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8989 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    1239 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ محمد احمد السيد 

مصطفى

15 - ام محمد سليمان محمد ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم    8882 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

973 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/شارع سعيد 

متفرع من شارع جلل حجاج
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - محمد ابراهيم محمود  جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    8990 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    1243 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك/حسين انصاف قاسم 

جبل

17 - رفاعى محمد عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9034 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

1326 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الصهبى-ملك/ رفاعى محمد 

عبدالوهاب محمد

18 - وليد محفوظ الطوخى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7521 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع    

444 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش مجلس المدينة-ملك/ يحى السيد 

على

19 - امير عبدالحليم محمد منصور النواوى تاجر فرد سبق قيده برقم    8986 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع    1228 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الخطاطبة -ملك/ 

عبدالحليم محمد منصور النواوى

النشاط

1 - احمد بهاء الدين عبدا محمد عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  8116 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع    

763وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعبئة وبيع مواد غذائية يدويا فقط)فيما عدا الطباعة(

2 - صبحى شاكر زخارى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  5302 قيد فى 03-09-2006 برقم ايداع    828

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مزرعة تربية وبيع دواجن

3 - الهام عبدالمنعم عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8980 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

1213وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشة نجارة باب وشباك وموبيليا

4 - محمد محمود عطيه جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  8970 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    1189وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /توريدات  ومقاولت  عامة وخدمات نقل 

الخاصة بالنشاط)وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة وفيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العمالة(

5 - يوسف احمد يوسف جوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5602 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع    

1235وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بقاله تموينيه

6 - اسماء جوده حسنين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  8849 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    898

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع وبيع سجاد يدوى

7 - وليد محفوظ الطوخى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7521 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع    444

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ بيع ملبس )فيما عدا الزى العسكرى(

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8968 وتم ايداعه بتاريخ   

02-08-2022  برقم ايداع 1,183.000 الى : خالد منير على محمد مجاهد

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8968 وتم ايداعه بتاريخ   

02-08-2022  برقم ايداع 1,183.000 الى : ليوجد

3 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   5302 وتم ايداعه بتاريخ   

03-09-2006  برقم ايداع 828.000 الى : صبحى شاكر زخارى غبر

4 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7854 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-2022  برقم ايداع 440.000 الى : مكه للتوريدات العموميه والمقاولت العموميه

5 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7854 وتم ايداعه بتاريخ   

07-03-2021  برقم ايداع 256.000 الى : مكتب مكه للرحلت

6 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9023 وتم ايداعه بتاريخ   

18-08-2022  برقم ايداع 1,302.000 الى : احمد حسن عبد الرازق حسن

7 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9023 وتم ايداعه بتاريخ   

18-08-2022  برقم ايداع 1,302.000 الى : الزهره لتوريدات الملبس

8 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7658 وتم ايداعه بتاريخ   

14-01-2020  برقم ايداع 31.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /  الرضا ترافيل

9 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8970 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2022  برقم ايداع 1,189.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/مؤسسة الحمد للمقاولت  

العامةوالتوريدات وخدمات النقل

10 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3409 وتم ايداعه بتاريخ   

frindis  23-04-2003  برقم ايداع 316.000 الى : اضافة السمة التجاريه / فريندز ترانس بورت

transport

الشخاص

1 - احمد حسن عبد الرازق حسن يونس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   9023 وتم ايداعه بتاريخ  

18-08-2022 برقم ايداع    1302تم التأشير فى تاريخ   18-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - هند احمد امام وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    3111 قيدت فى 24-09-2002 برقم ايداع   578 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - تعديل اسم الشركة الى /احمد عباس توفيق عباس وشركاة شركة سبق قيدها برقم     7788 قيدت فى 

01-02-2021 برقم ايداع    107وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7788   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-02-2021 برقم ايداع    107 الى   تعديل اسم الشركة الى /احمد عباس توفيق عباس وشركاة

Page 15 of 18 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 - احمد  عباس توفيق عباس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7788   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   107 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  لهما حق الدارة والتوقيع مجتمعين 

او منفردين

2 - محمود عباس توفيق عباس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7788   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   107 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  لهما حق الدارة والتوقيع مجتمعين 

او منفردين

3 - عباس توفيق عباس ندا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7788   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-01 

برقم ايداع   107 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - خالد مبروك خالد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4736   قيدت فى   28-12-2005 برقم ايداع    899 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-12-27

2 - شرين محمود عبدالمجيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5685   قيدت فى   10-01-2007 برقم 

ايداع    24 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

3 - الهادى محمد احمد التركه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7399   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

93 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

4 - تعديل السم التجارى الى  مينا صموئيل شاروبيم توفيق مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7232   قيدت 

فى   15-02-2015 برقم ايداع    94 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-14

5 - محسن عبد المؤمن عبد المؤمن جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1621   قيدت فى   11-03-2000 برقم 

ايداع    131 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

6 - عبد الرحمن شديد محمد السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1660   قيدت فى   08-04-2000 برقم 

ايداع    177 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

7 - ناجى محمد ناجى احمد الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6115   قيدت فى   03-10-2007 برقم ايداع    

792 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-02

8 - يحيى رمضان حسين محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7441   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    533 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

9 - هويدة عبد الحميد عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34   قيدت فى   22-07-1997 برقم 

ايداع    36 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

10 - احمد مصطفى ابراهيم محمد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5484   قيدت فى   08-11-2006 برقم 

ايداع    1062 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

11 - مصطفى محمود عبد النبى عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   960   قيدت فى   02-02-1999 برقم 

ايداع    43 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

12 - حسن عبدالعال السيد العبادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5656   قيدت فى   26-12-2006 برقم ايداع    

1306 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

13 - صلح عبدالمحسن محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5816   قيدت فى   19-02-2007 برقم 

ايداع    206 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-18

14 - محمد فؤاد احمد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5984   قيدت فى   02-05-2007 برقم ايداع    

458 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

15 - جميله عباس مرسي غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6917   قيدت فى   29-12-2011 برقم ايداع    

769 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

16 - يحى عبدالعظيم عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4528   قيدت فى   26-07-2005 برقم ايداع    

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

17 - سامح صلح حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5701   قيدت فى   16-01-2007 برقم ايداع    

46 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

18 - ياسر كامل عبدالفتاح محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5709   قيدت فى   17-01-2007 برقم ايداع    

54 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

19 - هانى حسن على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2518   قيدت فى   01-09-2001 برقم ايداع    

474 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

20 - على احمد صفوت عبد العظيم حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5533   قيدت فى   2006-11-21 

برقم ايداع    1130 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20
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21 - نادية عبدالعظيم هلل شعور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7414   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

22 - سليمان حسن سليمان سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7022   قيدت فى   30-08-2012 برقم ايداع    

485 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

23 - بثينة صالح علم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7120   قيدت فى   30-10-2013 برقم ايداع    

443 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-29

24 - هشام فؤاد محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4108   قيدت فى   15-08-2004 برقم ايداع    610 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-14

25 - علم محمد عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5896   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    

309 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

26 - علم محمد عبد العزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5896   قيدت فى   18-03-2007 برقم ايداع    

318 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

27 - شريف على حسن عليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6234   قيدت فى   07-05-2008 برقم ايداع    

227 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

28 - مختار على ابراهيم سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6232   قيدت فى   30-04-2008 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

29 - مها طه سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5780   قيدت فى   07-02-2007 برقم ايداع    152 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-06

30 - محمد خليل سالم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7306   قيدت فى   16-11-2015 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

31 - عبد المتجلى عبد الخالق أحمد هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1908   قيدت فى   29-06-2014 برقم 

ايداع    268 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-28

32 - عبد المتجلى عبد الخالق احمد هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1908   قيدت فى   09-09-2000 برقم 

ايداع    464 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

تجديد شركات

1 - شركه مطاحن ومخابز شمال القاهرة   شركة سبق قيدها برقم :   5989  قيدت فى  06-05-2007 برقم 

ايداع   466 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00

ص

2 - هند احمد امام وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   3111  قيدت فى  24-09-2002 برقم ايداع   578 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2022  12:00:00ص

3 - محمود ماجد عبد العظيم على حمودة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6081  قيدت فى  2007-08-12 

برقم ايداع   693 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص
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