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قيود أفراد

1 - طعيمه محمد اسماعيل زغلول تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1706 

ورقم قيد 17734    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية العمارنه بملك / احمد 

محمد اسماعيل زغلول

2 - منى سامي علي علي حموده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1707 

ورقم قيد 17735    محل رئيسى  عن ثلجة حفظ وتبريد المواد الغذائية دون التصنيع, بجهة محافظة الدقهلية 

الفروسات بملك/ احمد شوقي عوض شرف الدين

3 - محمد ابراهيم السادات المام محمد المتولي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 1708 ورقم قيد 17736    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الصلح ابو 

الخضر بملك/ابراهيم السادات المام محمد المتولي

4 - فتحيه محمد عبدالعزيز وهبه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1709 

ورقم قيد 17737    محل رئيسى  عن تصليح ملبس, بجهة محافظة الدقهلية الميناء القبلي بملك / ليلي محمد 

محمود صالح

5 - احمد يسري عبده المرسي الرفاعي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

1710 ورقم قيد 17738    محل رئيسى  عن تجارة اطارات سيارات)كاوتش(, بجهة محافظة الدقهلية شارع عبد 

المنعم رياض- خلف معرض موبيليات حمدي الترامسي بملك/ عايده حسن حسن حسن عامر

6 - حماده شعبان عثمان عمر سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1718 ورقم قيد 17739    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الدقهلية العزيزه بملك/محمد 

مصطفى على على

7 - ايمن محمود محمود المهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1720 

ورقم قيد 17740    محل رئيسى  عن مركز صيانه سيارات, بجهة محافظة الدقهلية البصراط بملك / محمد محمد 

محمد عيسي

8 - محمد محمد اسماعيل السيد ضيا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1721 ورقم قيد 17741    محل رئيسى  عن ورشه تصليح ملبس, بجهة محافظة الدقهلية مزلقان القطار بملك/

امينه حسن محمد يس

9 - شيماء محمود محمود محمد شومان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1722 ورقم قيد 17742    محل رئيسى  عن تجاره زيوت واطارات سيارات, بجهة محافظة الدقهلية عزبة فودة 

بملك/ ربيع محمدين محمد عكاشه

10 - احمد سليمان السيد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1725 

ورقم قيد 17743    محل رئيسى  عن تجاره اسماك, بجهة محافظة الدقهلية شارع بورسعيد بملك/محمود ابو 

خضير علي سليم

11 - طه السيد طه زهيري تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1726 ورقم 

قيد 17744    محل رئيسى  عن ورشة نجاره بمحرك, بجهة محافظة الدقهلية الملحه العصافره بملك / اكرام 

احمد محمد طه زهيري

12 - احمد ابراهيم مجاهد موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1728 

ورقم قيد 17745    محل رئيسى  عن تجارة نجف, بجهة محافظة الدقهلية نصر الدين طوبار متفرع من ش وسط 

البندر بملك/ النصاري طه احمد رجب

13 - عامر ممدوح حسن خميس السري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1732 ورقم قيد 17746    محل رئيسى  عن ورشه سمكره سيارات, بجهة محافظة الدقهلية الشيخ ابو العطا 

بملك/ممدوح حسن خميس السري
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14 - وجيه محمد خليل خليل عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1734 

ورقم قيد 17747    محل رئيسى  عن تجاره مواد بناء واسمنت, بجهة محافظة الدقهلية لسا طريق الجمعيه 

الزراعيه بملك/ محمد عبده محمود

15 - ايمان احمد هلل العناني تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1735 

ورقم قيد 17748    محل رئيسى  عن مكتب توريد املح, بجهة محافظة الدقهلية العصافره حوض المير رقم 

15 بملك/ابراهيم على ابراهيم الجندي

16 - عبد ا محمد ابراهيم عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1739 ورقم قيد 17749    محل رئيسى  عن تجارة دواجن واعلف, بجهة محافظة الدقهلية بجوار مسجد محمود 

الفار ومحطة القطار بملك/ حسين رمضان خميس

17 - ريهام عصام احمد محمد البراوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1743 ورقم قيد 17750    محل رئيسى  عن كافتريا- تقديم مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة الدقهلية حي 

السلطان بملك/ نزيهه عبد المنعم حسين عبد الكريم

18 - محمود سيد احمد محمد صادق سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 1746 ورقم قيد 17751    محل رئيسى  عن تجارة دواجن, بجهة محافظة الدقهلية الشبول بملك/محمد 

محمد معروف

19 - عبد الرحمن فوزي طه الريس تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1748 ورقم قيد 17752    محل رئيسى  عن فلتر مياه وتكيفات دون التصنيع, بجهة محافظة الدقهلية ليسا 

كوبري الجمعيه بملك/ فوزي طه علي الريس

20 - محمد عبده محمد الطناحي محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1752 ورقم قيد 17753    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية المواجد بملك/ عبده 

محمد الطناحي محمود

21 - حسانين محمد عبده محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1754 ورقم قيد 17754    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/محمد عبده 

محمد حسانين

22 - شريف محمود محمود عبد العزيز المحلوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 1756 ورقم قيد 17755    محل رئيسى  عن مكتب هندسي ومقاولت عامه, بجهة محافظة الدقهلية 

قريه المحلوي بملك/محمود محمود عبد العزيز ابراهيم المحلوي

23 - بسمه محمد لبيب السيد الفقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1757 ورقم قيد 17756    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن, بجهة محافظة الدقهلية الشيخ أبو العطا بملك/ 

عمرو محمد السيد رمضان

24 - احمد احمد السيد معاطي التوتنجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1758 ورقم قيد 17757    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه فيما عدا)النشطه السياحيه وذلك بعد 

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

الفداء -بملك/ناديه عبده محمد علي الطير

25 - مصطفى ماجد احمد فريد مؤمن النجار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 1760 ورقم قيد 17758    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائية, بجهة محافظة الدقهلية بجوار مسجد 

محلب بملك/ ماجد احمد فريد مؤمن النجار

26 - فاطمه محمد الرفاعي نجم الشوربجي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 1765 ورقم قيد 17759    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الدقهلية اولد ابو اسماعيل 

بملك/ رضا عبده عبد الخالق عبد الرحيم
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27 - عبده علي السيد محمد البريري تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1770 ورقم قيد 17760    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية الحوايطه بملك/محمد 

علي السيد محمد

28 - عايده عمر الخطاب السيد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1771 ورقم قيد 17761    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية اولد حانا- العمارنه 

بملك/ محمد محمد محمد سلم

29 - اسامه اشرف ابراهيم السيد الحنفي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1772 ورقم قيد 17762    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الدقهلية اسكندرية الجديدة بملك/ محمد 

هارون حامد سويلم

30 - ام هاشم محمد ابوالوفا البدايه حجاج تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1773 ورقم قيد 17763    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك / 

عادل احمد طعيمى سالم

31 - جابر احمد جابر ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1774 

ورقم قيد 17764    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه الماشيه والجاموس وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية ابو 

الخضر بملك/احمد جابر احمد ابو العز

32 - ربيع محمد محمد السيد الطريني تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1777 ورقم قيد 17765    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الدقهلية كفر الجماليه بملك/محمد 

محمد السيد عويضه الطريني

33 - محمود علي محمد عبدالجابر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1784 ورقم قيد 17766    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة الدقهلية طريق دمياط- بجوار مكتبة 

شمس بملك / السيد السيد الشريعي

34 - محمد حسين ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1786 

ورقم قيد 17767    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية ابرالخضر- عزبة تعز 

بملك/ بصيره عبده السيد

35 - عمرو علي محمود ابراهيم بحيري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1787 ورقم قيد 17768    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الدقهلية مصر الجديده بملك / مامون 

حمدى يوسف المحلوى

36 - حسام فتحي احمد مصطفى سعده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1788 ورقم قيد 17769    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية طريق دمياط بملك/محمد الشربيني 

احمد العشري

37 - يوسف الشحات اسماعيل عوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1789 ورقم قيد 17770    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة الدقهلية شارع ارض صقر بملك/ 

محمود محمود محمد السعيد الخريبي

38 - اسلم شلبي السيد شلبي السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1793 ورقم قيد 17771    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/شلبي 

السيد شلبي السيد

39 - نسرين عبده عبد الحميد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1798 ورقم قيد 17772    محل رئيسى  عن ورشه تشيكل ولحام معادن بالكهرباء, بجهة محافظة الدقهلية شارع 

عشرة-حي السلم بملك/مسعد عبده عبد الحميد يوسف داود
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40 - نور محمد السيد عبده علي عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1799 ورقم قيد 17773    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية العمارنه- عزبة 

البرايره- الطوابرة بملك/ محمد السيد عبده علي عمر

41 - نورهان شوقي محمد الشناوي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1800 ورقم قيد 17774    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/

السعيد سمير ياقوت

42 - محمد انور جبر الخولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1801 

ورقم قيد 17775    محل رئيسى  عن مطعم ) فول وطعميه (, بجهة محافظة الدقهلية البصراط بملك / ليلي حسن 

شمس الدين

43 - اشرف احمد اسماعيل اسماعيل اسماعيل علم الدين تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 1806 ورقم قيد 17776    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة 

محافظة الدقهلية الفروسات -عزبة المحمده- بملك / اسماعيل احمد اسماعيل اسماعيل

44 - سامي زين محمد التميمي فرح تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1807 ورقم قيد 17777    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية المحامده 

الفروسات بملك/ماجده محمد محمد عوض

45 - عمرو عصام محمد مسعد فهيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1811 ورقم قيد 17778    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية شارع الطريق 

الزراعي- بجوار مزلقان العلمي بملك/ حفيظه عبد الحليم يوسف

46 - عبده عبده السيد بكري تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1816 ورقم 

قيد 17779    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية عزبه مسره تبع عزبه 

الجيار الفروسات بملك/محمد عبده السيد السيد بكري

47 - وحيد زكي محمد عبد ا فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1830 ورقم قيد 17780    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة الدقهلية مصر الجديدة بملك/ نجفه 

شلبي شلبي محمد المتولي

48 - اسماء محسن ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1836 ورقم قيد 17781    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية عزبه تعز الفروسات 

بملك/محمد ابراهيم الحسيني عرفات

49 - حميده السيد زكى محمد تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1837 

ورقم قيد 17782    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الصلح - ابو 

الخضر - بملك / حسين علي وفدى علي عبدا

50 - فتحى فتحى حافظ الصياد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1849 

ورقم قيد 9045    محل فرعى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/ عزه 

ماهر حافظ الصياد

51 - احمد احمد احمد شتات تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1842 ورقم 

قيد 17783    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكامله, بجهة محافظة الدقهلية ش صلح الدين والجامع بملك/ 

صلح احمد احمد شتات

52 - اماني محمد ابو المعاطي ابو المعاطي تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 1844 ورقم قيد 17784    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الطويل 

بملك/حسين السيد السيد شطا
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53 - لولو محمد محمد اسماعيل درويش تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1845 ورقم قيد 17785    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية عزبة)8( بملك/ صبح 

محمد السيد محمد صبح

54 - عمر عثمان محمد محمد فوده تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1850 ورقم قيد 17786    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار محمول, بجهة محافظة الدقهلية شارع الطريق 

الزراعي بجوار المعهد الديني بملك/ناديه محمد رشاد السيد الشريف

55 - وسام محمد سعد السيد منسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1853 ورقم قيد 17787    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الدقهلية الجمامله بملك/محمد البسيوني 

محمد البسيوني عمر

56 - سامح مصطفي حسين النحاس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1862 ورقم قيد 17631    محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه فيما عدا النشطة السياحيه وذلك بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الدقهلية ش الجيش بملك/ فاطمة محمد الداودى بكير

57 - محمود عوض محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1854 ورقم قيد 17788    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية عزبه عوض 

اسماعيل بملك/عزه السيد محمد احمد

58 - امنيه محمد محمد بكر على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

1863 ورقم قيد 17789    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

الجهات المختصة, بجهة محافظة الدقهلية ميت سلسيل اول شارع الثانويه التجاريه بملك/اسلم سامي بكرعلى 

يوسف

59 - فاطمه السيد احمد معروف حسانين تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

1867 ورقم قيد 17790    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية ميت شريف بملك / 

محمد منصور الدسوقي

60 - خضره عبد الحميد ابراهيم قريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

1868 ورقم قيد 17791    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة الدقهلية عزبه فرج بملك/الحسيني زين 

عبد الهادي فرج

61 - محمد وسيم احمد مصطفى جبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

1873 ورقم قيد 17792    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية البصايله بملك/جاسر 

احمد مصطفى جبر

62 - محمد البدوى البدوى علي النجار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1874 ورقم قيد 17793    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الدقهلية العزيزه بملك / السيد 

عبده المهدى علي رمضان

63 - احمد محمد محمد يوسف اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1875 ورقم قيد 17794    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الدقهلية كوبري مشه بملك/السيد 

محمد حسن مشه

64 - محروس محمد حمزه فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 1882 

ورقم قيد 17795    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الدقهلية العصافره زمام ال8000 القبليه 

بملك/اميمه عبد العزيز يوسف باشا

65 - رمضان عبد الحكيم ابراهيم فرحات تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1883 ورقم قيد 17796    محل رئيسى  عن ورشه حداده كريتال, بجهة محافظة الدقهلية الهاويس بملك/حمدي 

السيد علي
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66 - فتحى محمود زكى محمد الفراش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1889 ورقم قيد 17797    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الدقهلية ش / المضارب متفرع من 

سوق الجمله بملك / ايمان فتحى محمود زكى

67 - احمد مصطفى احمد الحلواني تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1892 ورقم قيد 17798    محل رئيسى  عن معرض موتوسيكلت, بجهة محافظة الدقهلية سعد زغلول بملك/

جيهان السيد محمد العجمي

68 - محمد عباس الورداني حافظ الصنعي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 1902 ورقم قيد 17799    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية مصر 

الجديدة بملك/ التميمي احمد التميمي محجوب

69 - السيد حمدي ابو النور السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1903 

ورقم قيد 17800    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة الدقهلية الدقاتوة الجديده بملك/حسن حموده عبد 

العزيز

70 - كوثر ابراهيم محمد يوسف عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1904 ورقم قيد 17801    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية الطعايمة- عزبة 

طوبار بملك/ محمد ابراهيم محمد يوسف عبد ا

71 - مجدي شلبي شلبي الباز ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1916 ورقم قيد 17802    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبة, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/ 

محمد شلبي شلبي الباز ابو العز

72 - محمد يحى ابراهيم السيد عيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1920 ورقم قيد 17803    محل رئيسى  عن كوافير رجالي ومستحضرات تجميل )  فيما عدا الدويه وذلك بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة الدقهلية شارع عبدالحميد خان وصلح الدين بملك / يحيي 

ابراهيم السيد عيد

73 - فاتن المتولي ابراهيم محمد السيد المير تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 1922 ورقم قيد 17804    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الدقهلية حي توفيق حماده 

بملك/محمد السيد اسماعيل

74 - احمد محمد محمد مطاوع ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 1924 ورقم قيد 17805    محل رئيسى  عن محل فراشة, بجهة محافظة الدقهلية العمارنة بملك/ السيد عبده 

المرسي علي

75 - احمد محمد محمد السيد الضويني تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1931 ورقم قيد 17806    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملح طعام, بجهة محافظة الدقهلية شارع بن سلم 

والمين بملك/ يحيي زكريا عبده عوض

76 - فتحى فتحى عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1947 

ورقم قيد 16195    محل فرعى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة الدقهلية العامرة بجوار ملف مصر الجديدة 

بملك/ عمرو ناشد على على السعدنى

77 - عبد الرحمن احمد فتحي احمد احمد المام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 1939 ورقم قيد 17807    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية بالتجزئة, بجهة محافظة الدقهلية بني هلل 

بملك/ احمد فتحي احمد احمد
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78 - ايمن عبده محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1940 

ورقم قيد 17808    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )فيما عدا النشطه السياحيه وذلك بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة الدقهلية الطريق الزراعي- بجوار مسجد الجرايحي بملك/ شريف عبده محمد 

عبد الرحمن صالح

79 - محمود طه محمود النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1941 

ورقم قيد 17809    محل رئيسى  عن تجارة لوازم خياطه, بجهة محافظة الدقهلية شارع الجمال والجيار بملك/

محمد محمد السعيد على

80 - محمد محمود محمود الجزار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1943 ورقم قيد 17810    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل اخشاب بمحرك, بجهة محافظة الدقهلية شارع الترعه 

القديمه بملك/نوره السعيد عبد العزيزعطا ا

81 - محمد ابوالسعود احمد احمد محمود يوسف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 1944 ورقم قيد 17811    محل رئيسى  عن ورشة ديكورات, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات - 

بجوار مخبز عيش احمد ابو هاشم بملك / ابو السعود احمد احمد محمود يوسف

82 - السيد السيد مصطفى فرج سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1948 ورقم قيد 17812    محل رئيسى  عن تجارة بقاله وعطاره, بجهة محافظة الدقهلية العصافره بملك/محمد 

مصطفى فرج سلمه

83 - السيد عبده المهدي علي رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1949 ورقم قيد 17813    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة الدقهلية العزيزة بملك/ 

محمد البدوي البدوي علي النجار

84 - فاطمه محمد الحسينى سيد احمد غزاله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 1954 ورقم قيد 17814    محل رئيسى  عن تجارة خردوات وادوات تجميل )فيما عدا الدويه وذلك بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة الدقهلية العزيزه بملك / حسن حسن سيد احمد غزاله

85 - اسلم محمد محمد محمد المشاعلي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1961 ورقم قيد 17815    محل رئيسى  عن ورشة نجاره بمحرك كهرباء, بجهة محافظة الدقهلية خلف مضرب 

حال بجوار سكه القطاربملك/ مصطفى محمد احمد سلمه

86 - جابر السيد محمد غزى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 1962 

ورقم قيد 17816    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة الدقهلية بجوار مدرسه توفيق 

حماده بملك/ام هاشم مسعد محمد منصور

87 - رفعت عبدالعال ابراهيم شداد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1965 ورقم قيد 17817    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة الدقهلية ش الفداء بملك/ عبد 

العال ابراهيم علي شداد

88 - هانى محمد زغلول السيد اسماعيل الجنيدى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 1982 ورقم قيد 13784    محل فرعى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الدقهلية المطرية شارع 

تنيس ومستجد )9( بملك/ حسن الباصيرى محمود حموده

89 - شلبي سامي علي محمد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1967 ورقم قيد 17818    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/روحيه 

ابراهيم شلبي حجاج

90 - حسن محمد زاهي خاطر تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1968 

ورقم قيد 17819    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية اصلح ابو الخضر-

الفروسات بملك/ام هاشم المام ابو الفتوح المام
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91 - باسم ابو العطا محمد الجرايحي ابو العطا صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 1969 ورقم قيد 17820    محل رئيسى  عن تجاره اسمنت, بجهة محافظة الدقهلية 

الشبول بملك/ ابو العطا محمد الجرايحي ابو العطا صالح

92 - عايده محمد السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1970 

ورقم قيد 17821    محل رئيسى  عن تجاره كاوتش, بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/مجدي السيد محمد 

السيد محمد السعدني

93 - وليد سمير علي علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1977 

ورقم قيد 17822    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع)فيما عبدا المجموعه)19( والفقره 

)36( من المجموعه)6(, بجهة محافظة الدقهلية بجوار زاويه حال-بملك/راضي المصطفى المتولي

94 - السيد شرف الدين اللفي شرف الدين اللفي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 1978 ورقم قيد 17823    محل رئيسى  عن تجاره اطارات السيارات, بجهة محافظة الدقهلية 

الفروسات بملك/رشدي راشد محمد علي

95 - ام هاشم المغاوري احمد محمد سعود تاجر فرد  رأس ماله 53,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 1980 ورقم قيد 17824    محل رئيسى  عن تجارة منتجات البان جمله وقطاعي, بجهة محافظة الدقهلية 

المواجد بملك/السيد اسعد محمد ابراهيم عوض

96 - سلوى لتربيه الماشيه وتجارتها تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1984 ورقم قيد 17825    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وتجاره مواشي, بجهة محافظة الدقهلية العامره بملك/

السعيد شلبي شلبي محمد

97 - عبده احمد محمد على البياع تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1985 

ورقم قيد 17826    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة الدقهلية خلف سوق الجمله- بملك/عبده احمد 

محمد علي البياع

98 - الهام محمد صديق السيد الليح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1988 ورقم قيد 17827    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة الدقهلية عزبه العزوني بملك/

جمعه محمود محمد

99 - محمد جابر ابراهيم عثمان الحديدي تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1989 ورقم قيد 17828    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة الدقهلية العمارنه بملك/محمد 

جابر ابراهيم عثمان الحديدي

100 - احمد ابو السعود عبدالعزيز العزبي العزبي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 1990 ورقم قيد 17829    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة الدقهلية مصر الجديده 

بملك / ابو السعود عبدالعزيز العزبي العزبي

101 - حسام السعيد حسن مسعد الريس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1991 ورقم قيد 17830    محل رئيسى  عن ورشة نجاره باب وشباك, بجهة محافظة الدقهلية ش الفداء بملك / 

السعيد حسن مسعد الريس
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فروع الفراد

1 - ابراهيم محمد حمزه محمد امبابي  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   1835 ورقم قيد   9612  محل فرعى  

عن تجاره سيارات  بجهة محافظة الدقهلية ميت مرجا سلسيل - مركز الجمالية بملك/ صلح عبد السلم محمد السيد

2 - فتحى فتحى حافظ الصياد  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   1849 ورقم قيد   9045  محل فرعى  عن 

حظيرة مواشى حلبه وتجارتها  بجهة محافظة الدقهلية الفروسات بملك/ عزه ماهر حافظ الصياد

3 - سامح مصطفي حسين النحاس  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   1862 ورقم قيد   17631  محل فرعى  

عن مكتب رحلت داخليه فيما عدا النشطة السياحيه وذلك بعد الحصول علي التراخيص اللزمه  بجهة محافظة 

الدقهلية ش الجيش بملك/ فاطمة محمد الداودى بكير

4 - ياسر محمد المتبولي يوسف قنديل  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   1872 ورقم قيد   5193  محل 

فرعى  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة الدقهلية البصراط شارع الشيخ حمام بملك / القطب ابوالعنين ابوالروس

5 - فتحى فتحى عوض محمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   1947 ورقم قيد   16195  محل فرعى  عن 

حظيرة مواشى  بجهة محافظة الدقهلية العامرة بجوار ملف مصر الجديدة بملك/ عمرو ناشد على على السعدنى

6 - محمد باسم مصطفي محمد حماد الجعلي  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   1958 ورقم قيد   17060  

محل فرعى  عن التاشير باضافة نشاط // تجارة كاوتشكوك على نفس العين اعتبارا من 23-11-2021  بجهة محافظة 

الدقهلية الكفر الجديد - ميت سلسيل بملك/ احمد باسم مصطفى محمد حماد الجعلى

7 - هانى محمد زغلول السيد اسماعيل الجنيدى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   1982 ورقم قيد   13784  

محل فرعى  عن تجارة مواد غذائية  بجهة محافظة الدقهلية المطرية شارع تنيس ومستجد )9( بملك/ حسن الباصيرى 

محمود حموده

قيود الشركات

فروع الشركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - سحر الداودى محمد القطب سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3663 قيد فى 18-04-1999 برقم ايداع  

400 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

2 - تامر بدير احمد بدير فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   12523 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع  2335 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر بامر المحو 

رقم 2669

3 - فاضل فرج الشبراوي علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17280 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

368 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

4 - ابراهيم محمد محمود محمد الهجرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12238 قيد فى 07-09-2017 برقم ايداع  

1647 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

5 - دعاء محمد طعيمه عبده دحدح  تاجر فرد سبق قيده برقم   12696 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع  254 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

6 - احمد رضا احمد موسى شلبى عبد الل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14228 قيد فى 10-04-2019 برقم 

ايداع  848 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

7 - اشرف مسعد مسعد يوسف ابراهيم الغرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16487 قيد فى 2021-04-26 

برقم ايداع  967 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى 

للتاجر

8 - خالد محمد خالد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16997 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

2352 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

9 - حمادة ابراهيم عطية ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7070 قيد فى 17-08-2010 برقم ايداع  813 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

10 - محمد رمضان السيد الحبيبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16700 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع  

1532 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى نهائيا للتاجر

11 - محمد احمد حلمى عبد الباسط طويله  تاجر فرد سبق قيده برقم   5541 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  

2312 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى الخر المودع برقم 2312 فى 

28-11-2019م عن نشاط مكتب استيراد وتصدير بالمنزله ش وسط البندر

12 - احمد محمد السيد مسعد محمد كردوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16709 قيد فى 26-07-2021 برقم 

ايداع  1560 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

13 - لمياء على الشربينى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2935 قيد فى 05-04-2004 برقم ايداع  347 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

14 - احمد محمد فهمى اليمانى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   12792 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع  

460 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

15 - السيد كمال على على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14563 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع  

1620 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

16 - محمد محمد مصطفى الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5751 قيد فى 17-06-2008 برقم ايداع  420 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

17 - رؤف جمال الغريب فرج صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم   9514 قيد فى 14-10-2014 برقم ايداع  

1003 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

18 - هانى السيد البدوى ابراهيم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   11304 قيد فى 22-09-2016 برقم ايداع  

1646 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

19 - حنان عكاشة رمضان محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15869 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  

1899 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

20 - محمد خالد محمد هيبة  تاجر فرد سبق قيده برقم   6957 قيد فى 22-06-2010 برقم ايداع  628 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر
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21 - شاديه احمد محمد على البرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11644 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع  

203 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

22 - حسن محمد شلبى شلبى نويصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   3222 قيد فى 15-09-2004 برقم ايداع  

773 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

23 - احمد السيد فتحى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12282 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع  1788 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

24 - هانم قطب الرجال محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16386 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  

723 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

25 - ابراهيم عباس شحاته عسكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10747 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع  363 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزال النشاط التجاري للتاجر

26 - خديجه السيد محمود فهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12012 قيد فى 15-06-2017 برقم ايداع  

1122 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزال النشاط التجاري للتاجر

27 - محمد زكريا محمد شرع  تاجر فرد سبق قيده برقم   13488 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع  2026 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد وذلك لعتزال النشاط التجاري نهائيا

28 - محمد ابراهيم داود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15275 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع  

594 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر

29 - احمد عبده معتمد سالم الدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17264 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  324 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط التجارى للتاجر
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رأس المال

1 - تعدل السم التجاري الي موسي احمد الرفاعي موسي خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم   9324 قيد فى 

17-06-2014 برقم ايداع   659 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

800,000.000

2 - ياسر فتحى محمد محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم   11730 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع   437 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

3 - محمد خالد ابراهيم حسن فطير تاجر فرد سبق قيده برقم   15667 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع   

1465 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

4 - محمد كمال عرفات المتبولي تاجر فرد سبق قيده برقم   17701 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع   1583 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

5 - السيد محمد الطنطاوى فرح تاجر فرد سبق قيده برقم   1554 قيد فى 19-05-2002 برقم ايداع   327 فى 

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

6 - دينا حسن محمد حسن المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   17076 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع   

2566 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  180,000.000

7 - طعيمه محمد اسماعيل زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم   17734 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   

1706 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  47,000.000

8 - فاطمه الزهراء سعد سعد محمد عمر راشد تاجر فرد سبق قيده برقم   10935 قيد فى 20-04-2016 برقم 

ايداع   781 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

9 - محمد ابراهيم احمد حال تاجر فرد سبق قيده برقم   17692 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع   1559 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - محمد احمد حلمى عبد الباسط طويله تاجر فرد سبق قيده برقم   5541 قيد فى 28-01-2008 برقم ايداع   

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

11 - احمد شعبان عيد احمد التوتنجى تاجر فرد سبق قيده برقم   17587 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع   

1243 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

12 - ابراهيم كامل محمد ابراهيم مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   1555 قيد فى 19-05-2002 برقم ايداع   

328 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  53,000.000

13 - اسماعيل عوض محمد اسماعيل العايدى تاجر فرد سبق قيده برقم   6181 قيد فى 06-04-2009 برقم 

ايداع   270 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

14 - ساره ابراهيم محمد محمد العجمى اللفى تاجر فرد سبق قيده برقم   17033 قيد فى 16-11-2021 برقم 

ايداع   2451 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  375,000.000

15 - سحر محمد شرف الدين محمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   17571 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع   1195 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

16 - هانم علي علي السيد المرسي تاجر فرد سبق قيده برقم   17685 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   

1535 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

17 - وسام عبد العليم محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   16805 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع   1819 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

18 - محمد عبده محمد الطناحي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   17753 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   

1752 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

19 - صلح احمد محمد محمد لبن تاجر فرد سبق قيده برقم   14550 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع   

1580 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - فاطمه السيد فوزى الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   11705 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع   377 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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21 - جمال شلبى شعبان سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14436 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع   

1319 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

22 - السيد محمد جلبى محمود حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   13275 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع   

1555 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

23 - عبده علي السيد محمد البريري تاجر فرد سبق قيده برقم   17760 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   

1770 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

24 - ابراهيم صبرى عبده على الحواوشى تاجر فرد سبق قيده برقم   1686 قيد فى 31-07-2002 برقم ايداع   

513 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

25 - كامل السيد السيد الوصيف تاجر فرد سبق قيده برقم   4098 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع   304 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

26 - عبده على محمد عبده حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   10722 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع   307 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

27 - عيد فتحى فتوح احمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم   11965 قيد فى 29-05-2017 برقم ايداع   

1004 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

28 - دعبس لمنتجات اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم   12039 قيد فى 22-06-2017 برقم ايداع   1164 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

29 - احمد شعبان عيد احمد التوتنجى تاجر فرد سبق قيده برقم   17587 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع   

1243 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

30 - سناء عبده السيد العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم   15838 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع   1831 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

31 - محمد عبدالمجيد عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17628 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع   

1351 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - السيد حمدي ابو النور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17800 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع   

1903 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

33 - احمد محمد محمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   17323 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   

486 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

34 - شريف الحسن ابراهيم علي المراكبي تاجر فرد سبق قيده برقم   17383 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   

624 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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العناوين 

1 - اشرف مصطفى مسعد حسن الزفتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    13126 قيد فى 05-06-2018 برقم 

ايداع    1202 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى // 

حى السلم مركزميت سلسيل بملك/ نادره السيد السيد سلمه اعتبارا من 2022-6-28

2 - اسماء الشافعى محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    16007 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    2175 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى // المنزله ش جمال 

الدين الفغانى  بملك/محمد محمد ابراهيم ابوالخير

3 - عمر فتحى مستجير أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8524 قيد فى 24-02-2013 برقم ايداع    218 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى // المنزله - ش الطريق 

الزراعى بملك/ عبد ا فتحى مستجير احمد

4 - قدرى مجاهد رشاد حجازى الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم    8739 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك ليكون/ بملك ) 

هدى السيد رشاد ابو حجازي(

5 - محمد حسين علي سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    16171 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    177 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الي / محمد حسين علي سعيد

6 - محمد احمد حلمى عبد الباسط طويله تاجر فرد سبق قيده برقم    5541 قيد فى 28-01-2008 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم شطب الرئيسى الخر المودع برقم 

2312 فى 28-11-2019م عن نشاط مكتب استيراد وتصدير بالمنزله ش وسط البندر

7 - معتز محمد صديق احمد السويدى تاجر فرد سبق قيده برقم    16692 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى // ش مزلقان 

العلمى بجوار صيدلية حمود بملك/ احمد حامد جاد ابراهيم

8 - ابراهيم كامل محمد ابراهيم مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    1555 قيد فى 19-05-2002 برقم ايداع    

328 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى // فوزى 

شوقى زاهى خاطر

9 - محمد على محمد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم    2740 قيد فى 28-01-2004 برقم ايداع    128 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الى // المحل رقم 7 الدور 

الرضى عقار 2 عمارات الشرق للتامين - شارع حنين بن اسحاق - مدينه نصر بملك/ عبد الرحيم محمد على 

محمد شعير

10 - على عبد العال ابراهيم أحمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    2616 قيد فى 30-12-2003 برقم ايداع    

859 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى // المنزله ش 

متفرع من جمال عبد الناصر والمدارس بملك/ على عبد العال ابراهيم احمد سالم

11 - محمود محمود عبده عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    3929 قيد فى 09-02-2006 برقم ايداع    

80 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تم التاشير باضافة نشاط للفرع 

ليصبح / تجارة قطع غيار السيارات المستعمله وتجارة السيارات واضافة نشاط الستيراد - تعديل عنوان الفرع 

ليصبح / محل رقم )7( عمارة احمد شوقي مدخل رقم )2( بمساكن تعاونيات الزهور بحى الزهور بملك / امال 

خلف ا عبدالحافظ - تعديل السمه التجاريه للفرع لتصبح / المتميز كار للستيراد وتجارة قطع غيار السيارات 

المستعمله وتجارة السيارات

12 - أبو حمزه لتجاره السيارت تاجر فرد سبق قيده برقم    9612 قيد فى 04-12-2014 برقم ايداع    1218 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ميت مرجا سلسيل - مركز الجمالية بملك/ 

صلح عبد السلم محمد السيد

13 - فتحى فتحى حافظ الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم    9045 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع    119 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الفروسات بملك/ عزه ماهر حافظ الصياد
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14 - محمد عبد ا صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    15437 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    715 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الطوابرة بملك / محمد عبد ا صالح 

حسين

15 - محمد عبد ا صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    15437 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع    980 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل العنوان الى // الطوابرة مركز 

المنزله بملك/ محمد عبد ا صالح حسين

16 - محمد احمد مقبل محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    8950 قيد فى 02-12-2013 برقم ايداع    

1076 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط العقار رقم 114/35 الحى الثالث 

بملك/ هشام زكى محمد السعيد

17 - سامح مصطفي حسين النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    17631 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

1358 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ش الجيش بملك/ فاطمة محمد 

الداودى

18 - تعديل السم التجارى الى // ياسر محمد المتبولى يوسف قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    5193 قيد فى 

27-05-2007 برقم ايداع    626 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعديل اسم المالك الى // يوسف المتبولى يوسف قنديل

19 - تعديل السم التجارى الى // ياسر محمد المتبولى يوسف قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    5193 قيد فى 

27-05-2007 برقم ايداع    626 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

البصراط شارع الشيخ حمام بملك / القطب ابوالعنين ابوالروس

20 - فاطمه السيد فوزى الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    11705 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع    

377 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تصحيح اسم المالك الى //  فر 

ابراهيم ابراهيم العشماوى

21 - جمال شلبى شعبان سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14436 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع    

1319 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 11 بالعمارة رقم 1 

مدخل ب حى مبارك التابع لقسم حى الضواحى ببورسعيد بملك/ شيرين عبده مصطفى شتا

22 - محمد منير حسن حسن حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    12869 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    

625 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل اسم المالك الى //  احمد منير 

حسن حسن حجازى

23 - ابراهيم صبرى عبده على الحواوشى تاجر فرد سبق قيده برقم    1686 قيد فى 31-07-2002 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى // المنزله - 

جديدة المنزله - بملك/ فتحى ابراهيم ابراهيم يوسف

24 - كامل السيد السيد الوصيف تاجر فرد سبق قيده برقم    4098 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع    304 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى //  الجمالية - اسكندريه 

الجديدة بملك/ محمد محمد الدسوقى الدسوقى عطا ا

25 - نجاه ابراهيم هليل هليل تاجر فرد سبق قيده برقم    17553 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    1113 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى // ميت سلسيل - 

الجوابر بملك/ يسرى توفيق الحنفى ابراهيم

26 - فتحى فتحى عوض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16195 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    241 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية العامرة بجوار ملف مصر الجديدة بملك/ 

عمرو ناشد على على السعدنى

27 - محمد باسم مصطفي محمد حماد الجعلي تاجر فرد سبق قيده برقم    17060 قيد فى 23-11-2021 برقم 

ايداع    2521 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الكفر الجديد - ميت 

سلسيل بملك/ احمد باسم مصطفى محمد حماد الجعلى

28 - هانى محمد زغلول السيد اسماعيل الجنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    13784 قيد فى 2018-12-18 

برقم ايداع    2836 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية المطرية شارع 

تنيس ومستجد )9( بملك/ حسن الباصيرى محمود حموده
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29 - مسعد الشبراوى احمد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    17077 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    

2570 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية التاشير بتعديل عنوان النشاط 

ليكون /// المنزله بجوار محطة القطار - بملك / عمرو طه الشافعي غزاله
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - حسن الطنطاوى حسن حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  14518 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع    1501

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط // مقاولت نقل بضائع على نفس العين 

اعتبارا من 1- 1- 2022

2 - محمد محمد شحاته شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  14465 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع    12384

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // سوبر ماركت اعتبارا من 2019-1-1

3 - عمر فتحى مستجير أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8524 قيد فى 24-02-2013 برقم ايداع    218وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/// تجارة اجهزة الكهربائية والمنزلية فيما 

عدا الكمبيوتر

4 - أشرف على على الشبينى تاجر فرد سبق قيده برقم  8697 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع    595وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط على /// تعبئة وتغليف مواد غذائية

5 - قدرى مجاهد رشاد حجازى الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  8739 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع    

669وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليكون /// تجارة حبوب واعلف

6 - السيد التميمى محمد مشرف تاجر فرد سبق قيده برقم  12524 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع    2336

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة قطع غيار كهرباء سيارات

7 - معتز محمد صديق احمد السويدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16692 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

1507وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى // تجارة اطارات سيارات

8 - ابراهيم كامل محمد ابراهيم مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  1555 قيد فى 19-05-2002 برقم ايداع    

328وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // حظيرة مواشى حلبه

9 - عمرو سعد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  11234 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع    1472وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // تجارة اعلف

10 - محمد عبد ا صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  15437 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    715

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // مصنع ادوات كهربائية وتجميع 

وتصنيع للغير

11 - هانى احمد احمد حسن البراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  9201 قيد فى 15-04-2014 برقم ايداع    402

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم قصر النشاط على///تجارة ملبس جاهزة)فيما عدا 

الملبس والمهمات العسكرية(

12 - محمد بلل سليمان عبد العال فرهود تاجر فرد سبق قيده برقم  17200 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع    

141وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى // معمل البان اعتبارا من 

10-8-2022 م

13 - تم تعديل السم التجارى الى  مؤسسة جمال حسن حسن النجار للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  

7410 قيد فى 05-05-2011 برقم ايداع    294وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة 

نشاط/ توريدات مواد غذائية واسماك على نفس العين اعتبارا من 2022/8/1

14 - صلح احمد محمد محمد لبن تاجر فرد سبق قيده برقم  14550 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع    

1580وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط الى // تجارة اجهزة رياضية

15 - محمد منير حسن حسن حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  12869 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    

625وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// معمل تصنيع منتجات البان اعتبارا 

من 2021-8-1

16 - السيد محمد جلبى محمود حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  13275 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    

1555وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // ورشة لحام معادن وسمكرى 

سيارات بنفس العين والعنوان

17 - ابراهيم صبرى عبده على الحواوشى تاجر فرد سبق قيده برقم  1686 قيد فى 31-07-2002 برقم ايداع    

513وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // تجارة كاوتش اعتبارا من 

2020-1-1
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

18 - كامل السيد السيد الوصيف تاجر فرد سبق قيده برقم  4098 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع    304وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // بيع محمول واكسسواراته

19 - دعبس لمنتجات اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم  12039 قيد فى 22-06-2017 برقم ايداع    1164وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الي / معمل البان

20 - السيد محمد الطنطاوى فرح تاجر فرد سبق قيده برقم  1554 قيد فى 19-05-2002 برقم ايداع    327

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط علي / مكتبه

21 - محمد حميد ابراهيم ابراهيم فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  17605 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    

1296وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى // ورشة نجارة بمحرك

22 - عمر محمد محمد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  17479 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    889وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   التاشير بتعديل النشاط الي / مكتب مقاولت عامه وتجارة 

معدات ثقيله بنفس العين والعنوان اعتبارا من 2022/8/18

23 - السيد محمد جلبى محمود حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  13275 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    

1555وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  التاشير بتعديل النشاط الى// ورشه لحام معادن 

وسنكري سيارات- اعتبارا من 2021/4/30

24 - عمر علي محمد الشربينى احمد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  17346 قيد فى 08-03-2022 برقم 

ايداع    551وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  التاشير بتعديل النشاط الي تجارة قطع غيار 

سيارات اعتبارا من 2021/1/8

25 - احمد محمد محمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  17323 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

486وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مصنع حلويات

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14929 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2019  برقم ايداع 2,434.000 الى : اضافة السمه التجارية / الخالد لمنتجات اللبان

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17155 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2021  برقم ايداع 2,754.000 الى : اضافة سمه تجارية // القبطان للمقاولت العامه

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8219 وتم ايداعه بتاريخ   

18-09-2012  برقم ايداع 849.000 الى : تعدل الى احمد محمد صالح محمد الفقى

4 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16171 وتم ايداعه بتاريخ   

27-01-2021  برقم ايداع 177.000 الى : اضافة السمه التجارية // مصنع الجعافرة لنسيج الشكاير البلستيكيه

5 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8524 وتم ايداعه بتاريخ   

24-02-2013  برقم ايداع 218.000 الى : اضافة السمه التجارية // جدد بيتك

6 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7943 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2012  برقم ايداع 297.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي / المحروس لللبان

7 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16647 وتم ايداعه بتاريخ   

27-06-2021  برقم ايداع 1,393.000 الى : اضافة اسم تجاري / سباع للبقاله التموينيه

8 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17727 وتم ايداعه بتاريخ   

27-07-2022  برقم ايداع 1,672.000 الى : اضافة السم التجاري / مكتب سباع لتاجير السيارات

9 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17033 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2021  برقم ايداع 2,451.000 الى : اضافة سمه تجارية // النارة الحديثة

10 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15437 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-2022  برقم ايداع 715.000 الى : اضافة السمه التجارية // نيوفيرجن لتصنيع الدوات 

الكهربائية والتجميع والتصنيع للغير

11 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8950 وتم ايداعه بتاريخ   

02-12-2013  برقم ايداع 1,076.000 الى : تم التاشير باضافة السمه التجارية // ماركة كارينا

12 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   5193 وتم ايداعه بتاريخ   

27-05-2007  برقم ايداع 626.000 الى : تعديل السم التجارى الى // ياسر محمد المتبولى يوسف قنديل

13 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17628 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-06-2022  برقم ايداع 1,351.000 الى : اضافه سمه تجاريه / مونيوريتا للمقاولت العامه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - حسنى خميس خميس حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   17076 وتم ايداعه بتاريخ  28-11-2021 برقم 

ايداع    2566تم التأشير فى تاريخ   28-11-2021   بــ  

2 - احمد  محمد  صالح محمد الفقى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   8219 وتم ايداعه بتاريخ  

18-09-2012 برقم ايداع    849تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

3 - احمد  محمد  صالح محمد الفقى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   8219 وتم ايداعه بتاريخ  

18-09-2012 برقم ايداع    849تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  تم تعديل اسم التاجر الى // احمد 

محمد صالح محمد الفقى طبقا لتحقيق الشخصيه

4 - ياسر محمد المتبولى يوسف قنديل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   5193 وتم ايداعه بتاريخ  

27-05-2007 برقم ايداع    626تم التأشير فى تاريخ   21-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - شركة صلح الجاويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1049 قيدت فى 03-09-2001 برقم ايداع    

688وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  55,000.000

العناوين

1 - شركة محمد احمد العربى يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11490 قيدت فى 23-11-2016 برقم 

ايداع    2201وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى // 

العزيزة - المنزله بجوار قاعة الملكه بملك/ اشرف يوسف ابوالنصر حجاج
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - احمد ابراهيم احمد ياقوت الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10541   قيدت فى   15-12-2015 برقم 

ايداع    1775 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

2 - احمد محمد الغريب المتولى جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7987   قيدت فى   23-04-2012 برقم 

ايداع    386 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

3 - احمد محمد الغريب المتولى جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7987   قيدت فى   07-11-2013 برقم 

ايداع    995 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-06

4 - سحر محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10762   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

5 - عبده قدرى معاطى الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8158   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    

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

6 - هبه محمد احمد حسين الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10383   قيدت فى   13-10-2015 برقم 

ايداع    1438 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

7 - محمد السمر شفيق ابراهيم دعبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10712   قيدت فى   17-02-2016 برقم 

ايداع    280 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

8 - حسن عبد الجواد للتفريخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6372   قيدت فى   30-07-2009 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-29

9 - أحمد محمد شلبى شلبى القزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8168   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

10 - وجيه اسماعيل ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10264   قيدت فى   19-08-2015 برقم 

ايداع    1193 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

11 - السيد محمد الطنطاوى فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1554   قيدت فى   19-05-2002 برقم ايداع    

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

12 - محمد فتحى محمد السخرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4861   قيدت فى   13-02-2007 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

13 - حمادة ابراهيم عطية ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7070   قيدت فى   17-08-2010 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

14 - عباس حمزه عباس الزهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11175   قيدت فى   31-07-2016 برقم 

ايداع    1355 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

15 - عمرو سعد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11234   قيدت فى   17-08-2016 برقم ايداع    

1472 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

16 - هبه الداودى الداودى محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4781   قيدت فى   2007-01-17 

برقم ايداع    62 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

17 - هانى مول للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7870   قيدت فى   16-02-2012 برقم 

ايداع    150 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

18 - مؤسسة الطير للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11887   قيدت فى   2017-05-04 

برقم ايداع    790 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

19 - أسامة محمد أحمد اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   320   قيدت فى   20-11-2000 برقم ايداع    

341 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-19

20 - مجدى السيد المتولى الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10297   قيدت فى   02-09-2015 برقم 

ايداع    1271 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

21 - الصياد لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10703   قيدت فى   15-02-2016 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14
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22 - فاطمه الزهراء سعد سعد محمد عمر راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10935   قيدت فى   

20-04-2016 برقم ايداع    781 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-19

23 - السعيد محمد السعيد الجميعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12195   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    1537 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

24 - نبيل أحمد أحمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8021   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    

451 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

25 - على محمد على فياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8199   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

814 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

26 - ابراهيم خاطر القعقاع مصطفى البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1178   قيدت فى   24-01-1982 برقم 

ايداع    840 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

27 - ابراهيم كامل محمد ابراهيم مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1555   قيدت فى   19-05-2002 برقم 

ايداع    328 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

28 - اسماعيل عوض محمد اسماعيل العايدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6181   قيدت فى   2009-04-06 

برقم ايداع    270 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

29 - تعديل السم التجارى الى معرض جاد لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12242   قيدت فى   

11-09-2017 برقم ايداع    1663 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-10

30 - فيفى محمود أحمد حال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8177   قيدت فى   28-08-2012 برقم ايداع    

767 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

31 - فتحى فتحى حافظ الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9045   قيدت فى   05-02-2014 برقم ايداع    

119 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-04

32 - نبيله الحسينى احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10311   قيدت فى   09-09-2015 برقم ايداع    

1296 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

33 - نبيله الحسينى احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10311   قيدت فى   09-09-2015 برقم ايداع    

1297 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

34 - تعديل السم التجارى الى // ياسر محمد المتبولى يوسف قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5193   قيدت 

فى   27-05-2007 برقم ايداع    626 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-26

35 - محمد طارق فاروق مستجير صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11280   قيدت فى   2016-09-07 

برقم ايداع    1596 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

36 - ابراهيم محمد احمد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4920   قيدت فى   27-02-2007 برقم ايداع    

241 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

37 - ابراهيم محمد احمد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4920   قيدت فى   27-03-2007 برقم ايداع    

425 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

38 - حسن محمود مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8288   قيدت فى   30-10-2012 برقم ايداع    

987 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-29

39 - باسم مصطفى محمد حماد الجعلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   501   قيدت فى   29-01-2001 برقم 

ايداع    89 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-28

40 - مايسة حمزة عبد الفتاح حمادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6029   قيدت فى   23-09-1992 برقم ايداع    

10 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

41 - نجلء فتحى الحسينى النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7237   قيدت فى   21-12-2010 برقم ايداع    

1113 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

42 - أحمد محمد على على زهره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8191   قيدت فى   06-09-2012 برقم ايداع    

804 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05
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43 - عمرو محمد احمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11614   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    1250 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

44 - ابراهيم صبرى عبده على الحواوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1686   قيدت فى   2002-07-31 

برقم ايداع    513 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

45 - محمد الدسوقى عبده البرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3866   قيدت فى   25-12-2005 برقم ايداع    

690 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-24

46 - كامل السيد السيد الوصيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4098   قيدت فى   07-05-2006 برقم ايداع    

304 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

47 - تعدل الى طارق محمد السيد حراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8104   قيدت فى   31-01-2000 برقم 

ايداع    623 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

48 - محمد السيد ابراهيم مجاهد الغوالبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10827   قيدت فى   2016-03-23 

برقم ايداع    541 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

49 - بهجت محفوظ محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11115   قيدت فى   28-06-2016 برقم ايداع    

1218 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

50 - شاديه احمد محمد على البرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11644   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    203 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

51 - زهدى محمد المتولى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14242   قيدت فى   10-08-1997 برقم 

ايداع    881 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

52 - جمعه جمعه محمد ابراهيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3297   قيدت فى   06-11-2004 برقم 

ايداع    869 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

53 - مسعد مسعد مختار محمد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8105   قيدت فى   22-12-1996 برقم 

ايداع    624 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

54 - وليد عبد ا محمد اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9735   قيدت فى   20-01-2015 برقم ايداع    

76 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

55 - مؤسسه المستجير لتجاره المحمول ومستلزماتها  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10440   قيدت فى   

05-11-2015 برقم ايداع    1568 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-04

56 - احمد عبده اسماعيل المتولى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11569   قيدت فى   2017-01-01 

برقم ايداع    11 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

57 - دعبس لمنتجات اللبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12039   قيدت فى   22-06-2017 برقم ايداع    

1164 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21

58 - الصعيدى لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5239   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    

689 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

59 - عمر عمر عمر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8144   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    691 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

60 - اسامه جابر كامل الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11734   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

445 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

61 - محمد محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11833   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

682 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

62 - وليد خليل على على هدهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1146   قيدت فى   22-10-2001 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

63 - محمد على عبد الرحمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1628   قيدت فى   26-06-2002 برقم 

ايداع    420 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

64 - ياسر ابراهيم محمد حبيب العلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4532   قيدت فى   10-06-2012 برقم 

ايداع    543 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09
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65 - ياسر ابراهيم محمد حبيب العلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4532   قيدت فى   15-10-2006 برقم 

ايداع    898 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

66 - أفراج محمد عبد القادر محمد الكفافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8262   قيدت فى   2012-10-08 

برقم ايداع    922 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-07

67 - على سويدان الحاج عساسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9052   قيدت فى   06-02-2014 برقم ايداع    

129 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

68 - خديجه السيد محمود فهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12012   قيدت فى   15-06-2017 برقم 

ايداع    1122 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

تجديد شركات

1 - شركة الخريبى والحلوجى وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   1065  قيدت فى  09-09-2001 برقم 

ايداع   706 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2026  12:00:00

ص

2 - السمة التجارية للفرع المتميز لتجارة قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   8094  قيدت فى  

01-07-2012 برقم ايداع   595 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2027  12:00:00ص

3 - شركة مجاهد أحمد السيد نور الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8094  قيدت فى  2012-07-01 

برقم ايداع   595 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  

12:00:00ص

4 - شركة شوقى محمد صفوت السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12049  قيدت فى  2017-07-05 

برقم ايداع   1190 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  

12:00:00ص
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