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قيود أفراد

1 - وائل نصر نروزنصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1919 ورقم 

قيد 84432    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع كاوتشوك, بجهة محافظة القليوبية شارع حماده محمود من شارع 

عبدالنعيم -عزبه عبيدو-الخصوص القليوبيه -ملك//هاني مصطفي محمد ونشات مصطفي محمد

2 - وليد حسن رشدى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1924 

ورقم قيد 84433    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية ش محروس الخراط - الخصوص  - ملك / مصطفى محمد عباس

3 - شروق على عبدالجليل عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1925 ورقم قيد 84434    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده - ملك 

/ احمد انور عبدالمقصود

4 - حازم خالد شفيق متولي السيد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1931 

ورقم قيد 84435    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية 1ش الترعه - اتريب - ملك/ 

احمد مصطفى علي عبدا

5 - مصطفى عبدالفتاح عبدالخالق أحمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1936 ورقم قيد 84436    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

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

بعقار - شارع أبورابي - مدينة القناطرالخيريه - ملك/ كريم محمود علي

6 - مصطفى محمود عبدالسلم محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1943 ورقم قيد 84437    محل رئيسى  عن تحضير وبيع مشروبات سريعه وبقاله, بجهة محافظة القليوبية 

شارع 6 الفلل - بنها الجديده - بملك/ طارق مصطفى كمال

7 - محمد فاروق محمد سالم عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1944 ورقم قيد 84438    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شارع كفر ابوذكري - ملك/ 

فاروق محمد سالم

8 - محمد عزت محمد دغيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1947 

ورقم قيد 84439    محل رئيسى  عن معرض بيع اجهزه كهربائيه  )وذلك دون اجهزه الكمبيوتر ومشتقاتها(, بجهة 

محافظة القليوبية شبرا شهاب - ملك / يوسف عوض محمد احمد دغيدى

9 - وحيد فتحي محمد السيد الكومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1952 ورقم قيد 84440    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش النبراوي ابوزعبل-ملك //حسين سالم سيد

10 - عمر مطير شحاته محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1953 

ورقم قيد 84441    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره وتوريد الخضار والفاكهه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخه سالمه - بملك/ محمد مرشد

11 - محمد السيد جوده متولي دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1962 ورقم قيد 84442    محل رئيسى  عن مكتب بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية شبلنجه بنها 

القليوبيه -ملك //محمود السيد جوده

12 - صفاء زكى الشحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1965 

ورقم قيد 84443    محل رئيسى  عن مزرعة  تربية وبيع مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة القليوبية ش 

المزلقان - كفر طحا - ملك / محمد عبدالفتاح عبدالعظيم مصطفى
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13 - مسعود لمعى فنجرى مسعد تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1967 

ورقم قيد 84444    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية منشيه الجبل الصفر ش 10 - ملك / غنيم سيد غنيم سالم

14 - على محمد محمود محمد شديد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1979 ورقم قيد 84445    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ش الشدايده - 

الشوبك -بملك /عاطف محمد محمود

15 - عمر محمود الكبير احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1985 ورقم قيد 84446    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القليوبية منية شبين القناطر 

- بملك /رجب ابراهيم عفيفى صوان

16 - عماد صبري حسين ابوزيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1989 ورقم قيد 84447    محل رئيسى  عن اعادة تدوير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية كائن سد العمياء - 

ابوالغيط - ملك/ محمد سيد احمد محمد

17 - ابراهيم ربيع سعد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2000 

ورقم قيد 84448    محل رئيسى  عن تجاره مخلفات مصانع )المصرح بتداولها(, بجهة محافظة القليوبية ش 

المام على  - ميت حلفا - ملك / عايده عيسى عوض

18 - تامر أحمد حسين أحمد هيكل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2001 

ورقم قيد 84449    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات وديكورات, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الثالث 

بعقار - سندبيس - ملك/ شريف رمضان أبوالفضل إبراهيم

19 - عبدالرازق السيد عفيفي سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2002 

ورقم قيد 84450    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة القليوبية برج جيان - طريق كفر سعد - ملك/ 

ايمن كيلني عبدالحميد سعد ا

20 - ساره ماهرمحمد عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2007 

ورقم قيد 84451    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش امتداد ابو حسنى مدينة بدر السكنيه شبرا الخيمه اول بملك/ علء 

اشرف جبريل

21 - محمود عبدالنعيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2010 

ورقم قيد 84452    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 2 شارع كلية 

تجاره -بملك / شعبان ابراهيم احمد السيد

22 - احمد شوقي محمد طنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2011 

ورقم قيد 84453    محل رئيسى  عن كافيه ) لتحضير وبيع المشروبات الساخنه والبارده ( وذلك دون عرض 

المصنفات وبعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك, بجهة محافظة القليوبية بطا - ملك/ علي السيد علي 

البنداري احمد موسى

23 - عصام خالد على حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2024 ورقم 

قيد 84454    محل رئيسى  عن تربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة القليوبية كفر الحصافه - ملك/ خالد على حسان
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24 - ذكريا محمد محروس عبدالرحمن أحمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 2025 ورقم قيد 84455    محل رئيسى  عن تجارة خضروات, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي 

بعقار 4 - شارع مسجد السلم - مدينة القناطرالخيريه - ملك/ عفاف زكريا أحمد عبدالرازق

25 - محمود شديد محمد شتات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2028 

ورقم قيد 84456    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

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

القليوبية كفر الجزار - ملك / اسامه عبدالستار احمد

26 - كريم عادل محمد صلح الدين تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2035 ورقم قيد 84457    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية محل دورأرضي بعقار - بجوار مسجد العمده - شارع العمده - منية السباع - ملك/ رضا 

أبوالفتوح عبدالمعطي حسن

27 - احمد عبدالهادى متولى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2036 ورقم قيد 84458    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش البرنس - عزبه الصلح الزراعى - ملك / فايد عبدالجواد عبدالعزيز فايد

28 - محمد احمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2037 ورقم 

قيد 84459    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعدالحصول علي التراخيص الزمه (, بجهة محافظة القليوبية 

ش عبود خضر من ش سيدي صبيح - ملك //فاطه احمد محمود شلبي

29 - ماجده محمد عبدالفتاح احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2046 ورقم قيد 84460    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة محافظة 

القليوبية قرقشنده  - بملك/ عربى صابر عبدالفتاح

30 - حسام جمال الدين حسنى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 84461    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ترسا - بملك/ السيد عبدالمنعم ابوالغيط

31 - سهام شاكر السيد احمد السنهوتى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2052 ورقم قيد 84462    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية نوى - بملك/ حسام عطا السيد

32 - محمود احمد محمد محمد باغوش تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2063 ورقم قيد 84463    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الدير طوخ القليوبيه ملك //محمد احمد محمد

33 - السيد صالح محمود عطيه حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2066 ورقم قيد 84464    محل رئيسى  عن ورشة اصلح كاوتش, بجهة محافظة القليوبية الشموت- ملك/ هانم 

صلح الدين محمد

34 - محمد صبحي إبراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2075 ورقم قيد 84465    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت -, بجهة محافظة القليوبية شقه - عقار6 - كفرالجزار 

- ملك/ كمال حسيني محمد يونس

Page 4 of 128 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

35 - حنان جمال احمد على العيله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2076 

ورقم قيد 84466    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )فيما عدا الدوية(, بجهة محافظة القليوبية ش 

الكوبرى - بملك/ سيف المختار محمد عبدالحميد

36 - حازم عبدالعظيم محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2089 ورقم قيد 84467    محل رئيسى  عن بيع وصيانة واصلح الدراجات الناريه وقطع غيارها وملحقاتها, 

بجهة محافظة القليوبية العمارالكبرى المدخل الؤل بملك/ حسام الدين ثابت السيد

37 - مجدى ابراهيم امام الرصد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2090 

ورقم قيد 84468    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية بطا -ملك / شوقى ابراهيم 

امام محمد

38 - قنوع محمد سالم ابراهيم الجبالى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2093 ورقم قيد 84469    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع الفساتين الزفاف, بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار ش 

مسجد الدعوه بملك/ اسلم عصمت زكى

39 - امان سيد محمود ناصف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2094 

ورقم قيد 84470    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الطابونه - ميت حلفا - ملك / ابراهيم سعيد فرج الديب

40 - احمد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2097 ورقم 

قيد 84471    محل رئيسى  عن مكتب بيع وصيانة التكيفات, بجهة محافظة القليوبية 2ش بهلول منطقة 6 اكتوبر 

شبرا الخيمه ثان بملك/ شحاته محمد احمد

41 - احمد محمد فرج محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2098 

ورقم قيد 84472    محل رئيسى  عن ورشة تصليح معدات نقل ثقيله, بجهة محافظة القليوبية طريق كفر حمزه - 

بجوار مول الفاتح - بملك / محمد حسن محمد احمد

42 - هانى حسن محمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2107 ورقم 

قيد 84473    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية الطريق العمومى - 

الدير - بملك/ شريفه محمد مصلح

43 - محمود خليل عبدالفتاح خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2108 

ورقم قيد 84474    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عزبه الميهي -طوخ -

القليوبيه ملك //هاله فوزي هاشم

44 - محمد عواض مصطفى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2109 ورقم قيد 84475    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات المدرسية )وذلك فيما عدا تصوير المستندات 

والطباعه(, بجهة محافظة القليوبية ش سعد زغلول من ش مسجد السلم - قليوب البلد  - ملك / محمد عواض 

مصطفى سليمان

45 - محمود حسن محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2111 

ورقم قيد 84476    محل رئيسى  عن مكتب توريد وبيع زيوت السيارات والشحومات ومنتجاتها  )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه بعقار - نوى - ملك/ مصطفى 

حسن محمود حسن عبدالرحمن
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46 - مصطفى محمد عبدالمنصف جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2116 ورقم قيد 84477    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتجارة مياه ريدياتير )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش مصنع المعسل - ميت نما - بملك / اسما حامد 

حامد صيام

47 - احمد على صالح الغنام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2117 ورقم 

قيد 84478    محل رئيسى  عن بيع جلود واحذيه, بجهة محافظة القليوبية خلف مدرسة التجارة ش البدرى - 

قليوب البلد  - ملك / صالح على صالح الغنام

48 - ايه ابراهيم عباس ابراهيم عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2118 ورقم قيد 84479    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وتجارة مواد غذائية ) وذلك فيما عدا الطباعه وتوريد 

العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية كفقر الفقهاء - ملك/ ايه ابراهيم عباس ابراهيم

49 - شرين محمد محمد عبدالمنصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2122 ورقم قيد 84480    محل رئيسى  عن بيع مفروشات ومستلزمات منزليه, بجهة محافظة القليوبية 1 شارع 

النادي -كفر الجزار -بجوار مسجد الشاذلي ملك//حسنين زين العابدين

50 - احمد محمد عيد حسن حسب النبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2124 ورقم قيد 84481    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والبارده ) دون عرض المصنفات 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش عطيه الفيومى - امام السنترال - بملك / سعاد 

محمود محمد مرسي

51 - رسميه محمود علي شحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2131 

ورقم قيد 84482    محل رئيسى  عن تجارة بقاله وعطاره, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - ميدان الحرازيه - 

مدينة طوخ - ملك/ محمد جوده ذكي السيد

52 - شيماء احمد محمد عبده السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2132 

ورقم قيد 84483    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية نوي  ملك //فاطمه احمد 

محمود

53 - ابراهيم محمد عبدالفتاح على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2138 

ورقم قيد 84484    محل رئيسى  عن محل بيع زيت سيارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة 

محافظة القليوبية 25 ب ش مساكن المل على مصرف الخصوص - بملك / محمد عبدالفتاح على ابراهيم

54 - منى عفيفى محمد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2139 ورقم 

قيد 84485    محل رئيسى  عن تنميه بشرية ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه  (, بجهة محافظة القليوبية ش وجيه موازى ش خالد بن الوليد - منشية النور- ملك / مصطفى 

عبدالواحد محمود

55 - رضا السيد احمد محمد النجدي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2144 ورقم قيد 84486    محل رئيسى  عن محل لتجارة الملبس الجاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية المنزله -طوخ القليوبيه -ملك //شمس الدين عبدالنبي

56 - مصطفى عبدالحميد مصطفى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 2146 ورقم قيد 84487    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الحاج ربيع - سنديون - بملك / السيد عبدالحميد 

مصطفى عبدالحليم
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57 - ايمان محمدى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2150 

ورقم قيد 84488    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء واسمنت, بجهة محافظة القليوبية كفرطحله - ملك / السيد 

عبدالرازق ادريس

58 - احمد محمد محمد لطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2155 

ورقم قيد 84489    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية تقسيم غنيم 25 ش المأذون - ملك / بهاء الدين محمد محمد يوسف

59 - ام هاشم عبدا عبدالظاهر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2160 ورقم قيد 84490    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش المام مسلم - ميت نما - بملك/ حسن رجب محمد حمزة

60 - احمد سعيد ابراهيم على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2163 ورقم قيد 84491    محل رئيسى  عن توريد خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية ناى- ملك/ محمد 

ابراهيم على

61 - عبدالمنعم محمود رزق عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2164 ورقم قيد 84492    محل رئيسى  عن تجاره وبيع الت زراعيه وجرارات زراعيه, بجهة محافظة 

القليوبية بطا - ملك / عبدالرحمن محمد ابوالغيط سالم بدوى

62 - اميره اشرف محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2166 

ورقم قيد 84493    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

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

القليوبية شارع ترعه التل - اتريب - ملك / حلمى سليمان محمد عزام

63 - رضوى محمد عبد الحميد سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2169 ورقم قيد 84494    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية السفاينه مركز طوخ - 

بملك/ رجب عواد ابراهيم

64 - احمد حسن عبدالصادق حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2172 ورقم قيد 84495    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

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

محافظة القليوبية ش الدهشان - ملك / انصاف محمد ابراهيم

65 - محمد ابوسيف عبدالبديع معتمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2173 ورقم قيد 84496    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول 

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

مدينه المل - ملك/ محمد هلل محمود عوده

66 - السيد سالم محمود على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2175 

ورقم قيد 84497    محل رئيسى  عن مكتب بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه -  

بملك / محمد محمود كمال محمود

67 - ايهاب مجدي رياض يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2178 

ورقم قيد 84498    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش احمد قاسم - 

الخصوص- ملك/ خالد احمد قاسم
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68 - محمود ابراهيم عبدالباقى على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 2180 ورقم قيد 84499    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش الكبير - 

منشاة بنها - بملك/ ياسر محمود مصلحى

69 - احمد عبدالمقصود عبدالسميع عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 2181 ورقم قيد 84500    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار معدات ثقيله, بجهة محافظة القليوبية كفر 

الجزار - الشارع الكبير - ملك / احمد سمير عبدالتواب

70 - عادل سلمه إمام أبوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 84501    محل رئيسى  عن بقاله )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي 

بعقار - شارع الموقف - أجهور الصغرى - ملك/ سلمه إمام يوسف أبوالعل

71 - محمد عبدالعظيم محمد عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2184 ورقم قيد 84502    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار - 

بملك / منى على حامد الشافعى

72 - محمد سعد هنيدي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2187 

ورقم قيد 84503    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شقه بعقار - شارع مبارك - عرب 

الصوالحه - ملك/ حسام حسن محمد أحمد

73 - حماده سعد هنيدى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2188 

ورقم قيد 84504    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه شبين القناطر -

بملك/ محمد حسن محمد

74 - احمد رجب زكى عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2192 ورقم قيد 84505    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 3 - ش 

عبدالفتاح عقل  - بملك / ممدوح عبدالسميع محمد

75 - حمدان حرب العبد سليمان حمدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2193 ورقم قيد 84506    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى ش وقف 

المنشاوى - باسوس - ملك / رجب حلمى محمد

76 - احمد حسن السيد محمد الطويل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2194 ورقم قيد 84507    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 25 ش الروضه - مدينه ابن الحكم - ملك / حسن عبداللطيف قاسم حنفى

77 - عبدالعليم عبدا عبدالعزيز احمد الحادق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 2195 ورقم قيد 84508    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابية )وذلك فيما عدا تصوير المستندات 

والطباعة والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب واستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية 13ش ترعة ام 

هلل - الحرس الوطني -  ملك/ محمد عبدا عبدالعزيز

78 - احمد تقى الدين عبدالباقى عبدالعزيز عبدالباقى رواش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 2200 ورقم قيد 84509    محل رئيسى  عن معرض بيع موتسيكلت وقطع غيارها, 

بجهة محافظة القليوبية البرادعه بجوار الموقف - القناطر الخيريه - لملك/ سهير امين محمد

79 - نهله محمود علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2203 ورقم 

قيد 84510    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية البشرية ومشتقاتها 

ومستلزماتها(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بعقار - شارع السوق - كفرالجزار - ملك/ هاني حسين 

محمد فتحي حسن
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80 - فاطمه عبدالمجيد محمد محمد علي حرزا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 2205 ورقم قيد 84512    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع مواشي, بجهة محافظة القليوبية طحلة - 

ملك/ هاني فتحي احمد محمود

81 - يوسف السيد مصطفى شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2208 ورقم قيد 84513    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية كفر مويس - ملك / احمد 

مصطفى السيد شرف الدين

82 - احمد محمد محمد يونس سرور القاضى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 2212 ورقم قيد 84514    محل رئيسى  عن محل لبيع طيور الزينه, بجهة محافظة القليوبية بطا  - ملك / 

رقيه محمد محمد يونس سرور القاضى

83 - سامح عصام عامر السيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2214 ورقم قيد 84515    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية منيه 

السباع-ش داير الناحيه  ملك //عزت السيد دسوقي

84 - سوسن محمدى حسن موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2215 

ورقم قيد 84516    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس حريمى جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية بطا - ملك / محمد السيد على ابراهيم

85 - صابرين عبدالعزيز علي بنديري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2217 ورقم قيد 84517    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - قرية بطا - 

ملك/ أحمد علي مرسي أحمد

86 - جمال دسوقى محمد العربى دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2218 ورقم قيد 84518    محل رئيسى  عن بيع وتنظيف دواجن, بجهة محافظة القليوبية الرمله - ش العنانى - 

ملك / زينب محمود السيد خطاب

87 - اشرف سمير سعيد فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2219 ورقم قيد 84519    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة القليوبية الرمله - ملك / هانى 

طعيمه محمد طعيمه

88 - أسماء نبيل طاهر توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2228 

ورقم قيد 84520    محل رئيسى  عن تجميع وبيع ألبان, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بعقار - 

بهاده - ملك/ وفيق سعيد عبدا

89 - ملكه ميخائيل سعد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2229 

ورقم قيد 84521    محل رئيسى  عن معرض بيع سيراميك, بجهة محافظة القليوبية عرب الحصوه  - بملك / 

احمد محمد احمد على

90 - احمد على احمد الدشر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2242 ورقم 

قيد 84522    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية ش المسجد الكبير - 

قرية الصلح - ميت حلفا - بملك / احمد عبدالقادر ابو على

91 - شعبان السيد منصور علي شادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2251 ورقم قيد 84523    محل رئيسى  عن تجاره خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية طنط الجزيره  

ملك //محمد جمال خليل
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92 - محمد ربيع ابراهيم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2256 ورقم قيد 84524    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش عمر عبدالعزيز - ملك/ السيد عبدالبديع امين محمد علم

93 - محمود أحمد محمود أحمد أبوحسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2261 ورقم قيد 84525    محل رئيسى  عن توريد أدوات كهربائيه )وذلك دون توريد العمالة وعدا كاميرات 

المراقبه والكمبيوتر والطباعة ودون إستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بعقار - 

شارع الرشاح - باسوس - ملك/ محمد أحمد محمود أحمد أبوحسين

94 - سمر مجدى محمود عبدالواحد الحريرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 2262 ورقم قيد 84526    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الرشاح - بلقس - ملك / احمد 

مجدى محمود عبدالواحد

95 - زيان ربيع زيان عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2272 

ورقم قيد 84527    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 6 ب  - مدينه العبور - سنتر سوق 

المدينه - ملك / صلح محمد عبدالجواد هشام

96 - طه حسين إبراهيم بيومي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2275 

ورقم قيد 84528    محل رئيسى  عن بقاله )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي - 

بعقار - ميت عاصم - ملك/ أحلهم أحمد عبدالفتاح

97 - حسن احمد سعد الشايب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2277 

ورقم قيد 84529    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية شراره - ابو الغيط - بملك / 

رضا رزق عمر

98 - سالم محمود سالم احمد حماده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2279 

ورقم قيد 84530    محل رئيسى  عن فرن سياحى, بجهة محافظة القليوبية القليوبيه قليوب - بجوار احمد 

ابوسعوديه سنديون ملك/ ناهد حسنى عبدالهادى

99 - احمد صالح محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2280 

ورقم قيد 84531    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى ) دون استخدام النترنت (, بجهة محافظة القليوبية 

السد -  ملك / محمد صالح محمد صالح

100 - النجار لستصلح الراضى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2284 ورقم قيد 84532    محل رئيسى  عن مكتب استصلح اراضى )بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, 

بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا مركز قليوب بملك/ محمد عبدالسلم يوسف

101 - شنوده نصيف فهمى ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2286 ورقم قيد 84533    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

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

العجمى - بملك / نصيف فهمى ارمانيوس موسى

102 - مكتب النجار للنقل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2292 ورقم 

قيد 84534    محل رئيسى  عن نقل بضائع بالسيارات )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية بجوار ورشه العابيده - مدخل قلما - 

ملك / يسر محمود احمد رفاعى
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103 - احمد سعد عبدالجواد احمد شقيطه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2294 ورقم قيد 84535    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع المواشي, بجهة محافظة القليوبية المنيرة - ملك/ 

هاله محمود فهمي ابوزيد

104 - نورا حمدى نبيه محسب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2302 

ورقم قيد 84536    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الصفين - ملك / محمد فايز عبدالصادق عبدالعزيز

105 - احمد لطفي حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2304 

ورقم قيد 84537    محل رئيسى  عن تربية وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية سندبيس- - ملك/ رضا 

محمد حسن البلتاجي

106 - ايمان عبدالحميد قاسم محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2307 ورقم قيد 84538    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه  )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش ابوبكر الصديق - الجبل الصفر - ملك / طه محمد عبدالحفيظ

107 - محمد السيد سالم محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2308 

ورقم قيد 84539    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية نوى - ملك/ احمد السيد 

سالم محمد سعيد

108 - سمر حسين ابراهيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2309 ورقم قيد 84541    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية ش محمد احمد النمكى ناصية 

الخليج المصرى - الخصوص - بملك / سمر حسين ابراهيم عبدالعال

109 - إبراهيم مسعد إبراهيم أمين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2314 ورقم قيد 84542    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الثالث بعقار - شارع سعد خليل مصطفى - كفرتصفا - ملك/ مسعد 

إبراهيم أمين

110 - رضا محمود عطيه شعبان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2317 

ورقم قيد 84543    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شلقان - بملك/ رمضان محمد عبدالرحمن

111 - محمد احمد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2318 

ورقم قيد 84544    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية 26 ش امتداد السلم - بيجام  

- ملك / هديه خليل ابراهيم

112 - رامى رشاد على على عتمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2319 ورقم قيد 84545    محل رئيسى  عن محل بيع  ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم - بجوار دار شروق البوابه - ملك / ربيع رشاد على

113 - فرج محمد فرج طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2320 ورقم 

قيد 84546    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة القليوبية ش المزلقان- ميت حلفا - ملك/ محمد حازم 

محمود حافظ
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114 - محمود حميد السيد لطفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2321 ورقم قيد 84547    محل رئيسى  عن ورشة تصليح وصيانة سيارات, بجهة محافظة القليوبية عزبة 

الشرقاوى- جزيرة بلى- ملك/ احمد محمود صقر

115 - محمد السيد عامر عبدالنبي محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 2322 ورقم قيد 84548    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الثاني - الزمرونيه - ملك/ السيد عامر عبدالنبي محفوظ

116 - عادل محمد رجب عبيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2324 

ورقم قيد 84549    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي بعقار 

- الخميين - ملك/ محمد رجب عبيد سالم

117 - عبدالستار صابر عبدالستار عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 2327 ورقم قيد 84550    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالرحمن يوسف - عزبه 

الهالى- بملك/ حسنين عاشور حسن حسنين

118 - سالم السيد عبدالغنى احمد السنهوتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 2334 ورقم قيد 84551    محل رئيسى  عن ورشة نجارة لتصنيع الثاث المنزلى, بجهة محافظة القليوبية 

نوى- ملك/ السيد عبدالغنى احمد

119 - عبدا محمد رضا عفيفى نصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2335 ورقم قيد 84552    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية عرب الرواشده - ملك / 

احمد محمد سليمان احمد خاطر

120 - محمد رضا السيد عبدالحميد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2337 ورقم قيد 84553    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية شقه رقم1 بالدور الرضي 

بعقار - شارع الزهور - أمام مكتب هيثم ناصر - القلج - ملك/ رضا السيد عبدالحميد جمعه

121 - فتحى ابراهيم عبدالعليم عزوز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2339 ورقم قيد 84554    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية كفر الولجا - بملك / وائل 

مندور محمد

122 - احمد طبلوى محمد السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2340 ورقم قيد 84555    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية الدير - ملك / ماجده محمد عبدالحليم

123 - ايهاب محمد صلح امين محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 2348 ورقم قيد 84556    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية الفلل - ش 2 برج 125 

- ملك / ايهاب محمد صلح امين

124 - حسنه عمر محمد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2350 

ورقم قيد 84557    محل رئيسى  عن بيع مجمدات وبقاله, بجهة محافظة القليوبية محل رقم3 - عقار11 - شارع 

السلم - مدينة 6 أكتوبر الجديده - ملك/ محمود حامد أحمد خليل
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125 - امينه عبدالحليم علي حسين ابوحسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 2351 ورقم قيد 84558    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

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

شبين- ملك/ ناصر السيد عبدالعزيز عبدالحافظ

126 - اكرامي ابراهيم متولي ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2354 ورقم قيد 84559    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية عزبة الهالي - ملك/ عبدالجواد محمد محمد مسلم

127 - سيد أبوسريع عبدالكريم علي هيكل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 2355 ورقم قيد 84560    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي - 

1شارع رأفت شاهين - باسوس - ملك/ أحمد محمد عبدالشافي

128 - عبدالرحمن عبدا حسيب فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2356 ورقم قيد 84561    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه )بعد الحصول على الموافقات والتراخيص 

اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش صهاريج المياه - كفر مناقر - بملك / احمد عبدالمقصود عبدالغنى

129 - محمود مسعد محمد المهدى عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 2357 ورقم قيد 84562    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القليوبية الحصه مركز طوخ 

بملك / حسين محمد حسين

130 - سالم محمد لطفي مامون جادا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2360 ورقم قيد 84563    محل رئيسى  عن تجارة القمشة بانواعها, بجهة محافظة القليوبية الطريق العمومي - 

اول البلد - بلقس - ملك/ محمد لطفي مامون جادا

131 - على محمد احمد علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2361 ورقم 

قيد 84564    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش الضعيف - بجوار مسجد سيدى رضاض 

- بملك / محمود عبدالرحمن ابراهيم ابوعيسي

132 - ابراهيم محمد نجم الدين حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2362 ورقم قيد 84565    محل رئيسى  عن محل لتجارة  الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القليوبية ش عبدا 

سليمان الخصوص بملك/ عبدالهادى عبدالقوى السيد

133 - ساميه سعيد عفيفي عبدالمحسن الديب تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 2363 ورقم قيد 84566    محل رئيسى  عن تجارة عطاره, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - شارع 

فرن عبدالنبي - الدير - ملك/ بدوي يوسف محمد هاني

134 - فاطمه شحاته الدسوقى عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2364 ورقم قيد 84567    محل رئيسى  عن اتيليه بيع وتأجير فساتين, بجهة محافظة القليوبية شارع الموقف 

العمومى- ملك/ محمد عبدالرحمن محمد

135 - عماد صالح عطيه البدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2365 

ورقم قيد 84568    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع الباجورى - طنان- بملك/ امل ماهر عبدالمعبود

136 - محمد فتحي احمد عبدالعزيز حسانين تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2367 ورقم قيد 84569    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع ) وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

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

الشموت - ملك/ محمد السيد محمد الغندور
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137 - احمد على محمد حسين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2372 ورقم قيد 84570    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية البرادعه  - بملك/ عبدالحميد محمد حسين

138 - احمد رجب السيد شحاته عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 2374 ورقم قيد 84571    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية مجول - بملك/ رجب السيد شحاته

139 - عبدالنبى محمد متولى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2385 ورقم قيد 84572    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية نوى -  ش المدرسه 

الثانويه - ملك / مصطفى عادل محمد متول مصطفى الطوخى

140 - اسامه عادل عيسى محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2387 

ورقم قيد 84573    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية كفر الصهبى- ملك/ فاطمة 

هاشم ابوهاشم

141 - مها ناصر عبدالمعز السنوسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2392 ورقم قيد 84574    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية 24 ش السادات -كفر الجرار  -ملك //

شوقي عبدالحميد محمد

142 - صافيناز محمود ابراهيم علي قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2393 ورقم قيد 84575    محل رئيسى  عن  بيع عطاره وبقاله, بجهة محافظة القليوبية ش المدرسه القديمه 

المنزله ملك //محمد رضا لطفي

143 - احمد عبدا عصمي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2394 

ورقم قيد 84576    محل رئيسى  عن بوفيه لتقديم وبيع المشروبات الساخنه والبارده ) وذلك دون عرض 

المصنفات (, بجهة محافظة القليوبية مركز شباب نقباس - ملك/ مركز شباب نقباس ببنها

144 - عرفه على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2397 

ورقم قيد 84577    محل رئيسى  عن تجارة محاصيل زراعية وتوريدات عامه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحية - القلزم - بملك / رانيا محمد صلح 

الدين محمد سليمان

145 - ممدوح السيد احمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2398 

ورقم قيد 84578    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية عرب الغديرى- ملك/ 

احمد مصطفى كامل

146 - سحر عبدالغني علي إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2400 ورقم قيد 84579    محل رئيسى  عن أتيليه حريمي لتأجير الملبس )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار 22 - شارع العاصي - أتريب - ملك/ كريمه عادل علي إبراهيم 

أحمد

147 - محمود عبدالغني عبداللطيف محمد علي الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-08 

برقم ايداع 2401 ورقم قيد 84580    محل رئيسى  عن مصنع صناعه منتجات بلستيكيه, بجهة محافظة 

القليوبية عنبر بالدور الرضي -عزبه سيف الدين-باسوس  ملك //محمد عبدالغني عبداللطيف
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148 - احمد رزق عبدالعاطي عبدالوهاب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 2402 ورقم قيد 84581    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتسمين وبيع مواشي وحلبه, بجهة محافظة 

القليوبية عزبة احمد بك - ميت كنانه - ملك/ ناصر عبدالهادي عبدالوهاب احمد

149 - عمرو حسنى صلح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2407 ورقم قيد 84582    محل رئيسى  عن ورشة دهانات, بجهة محافظة القليوبية ش سيرياقوس العمومى - 

حوض الجرد - عرب العيايدة - بملك / صابر سيد عامر على

150 - احمد عبدالحميد محمد محمود الغنام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2411 ورقم قيد 84584    محل رئيسى  عن معرض بيع اجهزه كهربائيه ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه لممارسة النشاط (, بجهة محافظة القليوبية ش السلطان حسين - قليوب البلد - بملك / عبدالحميد محمد 

محمود الغنام

151 - حسام محمد محمدي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2416 

ورقم قيد 84585    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية شقه بالدور الثالث بعقار - المسجد البحري - بطا - ملك/حماده محمد محمدي سليمان

152 - إيمان طوخي سعيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2422 

ورقم قيد 84586    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة القليوبية محل شارع داير الناحيه - 

شبراهارس - ملك/عواد عباس عواد

153 - محمود احمد عبدالحميد السرساوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2429 ورقم قيد 84587    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية وروره - ملك/ هيام الشحات عبدالواحد

154 - بدوي محمد عبدالسلم أحمد خفاجى تاجر فرد  رأس ماله 65,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 2432 ورقم قيد 84588    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الدور 

الرضي - عزبة سويلم - ملك/ عبدا أحمد مشرف شرف

155 - انور سعد هنيدي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2434 

ورقم قيد 84589    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه- ملك/ محمود 

حسن محمد احمد

156 - محمد سيد محمد سيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2435 

ورقم قيد 84590    محل رئيسى  عن توريد وبيع وتوزيع الحلويات, بجهة محافظة القليوبية الحى الرابع _ قطعه 

11 بلوك 19066 - ملك / محمد حسن محمد أحمد

157 - عبدالعزيز محمد السيد عبدالعزيز مصلحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-09 

برقم ايداع 2438 ورقم قيد 84591    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود اللوائح والقوانين(, بجهة 

محافظة القليوبية دندنا - بملك / احمد على عبدالمنعم

158 - محمد حسانين حسانين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2439 ورقم قيد 84592    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية عزبه اياتى- بملك/ حسانين حسانين 

حسانين

159 - اشرف عبدالفتاح محمود امام شاكر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2440 ورقم قيد 84593    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك فرش, بجهة محافظة القليوبية ش 14 القناطر 

الخيريه القليوبيه
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160 - محمد وائل محمد عبدالعزيز عيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2441 ورقم قيد 84594    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية كفرالشيخ ابراهيم - ملك / خالد محمد موسى محمد

161 - احمد ابوالمكارم الشحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2449 ورقم قيد 84595    محل رئيسى  عن بيع ادوات طبيه ومعدات اسنان ) وذلك عدا الدوية ومشتقاتها وبعد 

الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية سندنهور - ملك / مصطفى ابوالمجد 

الشحات

162 - عمرو محمد محمد محمود مطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2451 ورقم قيد 84596    محل رئيسى  عن تجارة باب وشباك, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي 

بعقار - شارع مكتب البريد - منية السباع - ملك/ محمد محمد محمود مطر

163 - محمود مرسي لبيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2453 ورقم قيد 84597    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الخانكه البولقى - ش صلح الدين - بملك / اسلم 

احمد عبدالغفار محمود

164 - محمود ابراهيم محمد رياض محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2458 ورقم قيد 84598    محل رئيسى  عن محل بيع  ملبس اطفال )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش حسين رشدى - ملك / ايمن احمد حسين مهران

165 - محمود سيد محمود عواد حسن برجيس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 2465 ورقم قيد 84599    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

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

بملك / سيد محمود عواد حسن برجيس

166 - محمود جوده ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2469 

ورقم قيد 84600    محل رئيسى  عن معرض لبيع دراجة نارية, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد - ملك / عمرو 

جوده ابراهيم على

167 - فاروق احمد فاروق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2470 

ورقم قيد 84601    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة القليوبية الطريق السريع- جمجره 

الجديدة- ملك/ احمد السيد فاروق

168 - سامى سليمان الصادق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2484 ورقم قيد 84602    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

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

عبدالمقصود سليمان الصادق

169 - حماده محمد فرحات إبراهيم زعيمه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 2489 ورقم قيد 84603    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة شراره 

- أبوالغيط - ملك/ محمد جمال الدين عبدالعزيز
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170 - محمود جلل مختار عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2497 ورقم قيد 84604    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات بالعموله لحساب الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش سيف النصر مشهور - اتريب - بملك / محمود محمد مصطفى 

خضر

171 - محمد حمدى عبدالخالق السنهراوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2499 ورقم قيد 84605    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجمله وبالتجزئه, بجهة محافظة القليوبية ش 

السنهراوى - قرنفيل - ملك / ناديه احمد على السنهراوى

172 - محمد السيد ابراهيم محمد منتصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2502 ورقم قيد 84606    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

القليوبية شارع الشرفاء ملك / محمد الحسيني محمد حفني

173 - احمد عبدالحفيظ احمد سيف النصر شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 2504 ورقم قيد 84607    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة 

القليوبية ش الشهيد هانى عبدالمنعم - ملك / محمد عبدالحفيظ احمد سيف النصر

174 - عبدالرحمن احمد مصطفى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2505 ورقم قيد 84608    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية عزبة رستم - باسوس - بملك / 

مدحت سعد فتح ا محمد

175 - نبيل محمد أمين أحمد سيف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2506 ورقم قيد 84609    محل رئيسى  عن بيع إطارات وبطاريات سيارات, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار 

- السيفا - ملك/ إيمان محمد عبدالوهاب محمد

176 - منى مجدى محمد شديد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2507 ورقم 

قيد 84610    محل رئيسى  عن اتيليه بيع وتاجير فساتين )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية بطا - ملك / ايمن السيد حسن عبدا

177 - شهاب حسن محمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2511 ورقم قيد 84611    محل رئيسى  عن تجارة إكسسوار محمول )وذلك عدا كاميرات المراقبه والكمبيوتر 

والطباعة ودون إستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - شارع المحطه - ميدان الزاويه - القلج - 

ملك/ حسن محمد عبدالواحد

178 - عماد وليم جرجس جيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2514 

ورقم قيد 84612    محل رئيسى  عن تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية ش خالد بن الوليد خلف شركه سافو 

- بطن الجبل - ملك / عبدالفتاح مرسى محمد

179 - محمد محمد صابر محمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2515 ورقم قيد 84613    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش شعبان صقر من شارع عزت غيطاس - عزبة 

اليمن - بملك / السيد محمد صابر محمد صقر

180 - جيهان محمد منصور الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2517 ورقم قيد 84614    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه ومنزليه ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه لممارسة النشاط (, بجهة محافظة القليوبية بجوار مدررسة فاطمه الزهراء الثانويه - بملك /عادل محمد 

سعيد ابراهيم
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181 - عل علءالدين عبدا حسن محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 2533 ورقم قيد 84616    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه- بملك / 

هيثم محمد ماهر محمد

182 - احمد مصطفى محمد عارف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2535 ورقم قيد 84617    محل رئيسى  عن توريد وتركيب شيش الحصيره و اللمونيوم  )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ق 15 بلوك 16087 الحى الخامس - ملك / 

امل صلح محمد عبدالحى

183 - محمود محسن محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2536 ورقم قيد 84618    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية ومنزليه ) فيما عدا الكمبيوتر واكسسواراته (, 

بجهة محافظة القليوبية ش اشرف عبجالعال - عرب العيايده  - ملك / السيد حسين عبداللطيف

184 - عمرو سيد محمد متولى مبارك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2543 ورقم قيد 84619    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وبيع قطع غيار سيارات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية بلوك 22  - التقسيم السياحى - بملك / محمد نبيل 

احمد على

185 - تامر محمد عبدالعظيم الصفتى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2544 ورقم قيد 84620    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش حسين رشدى - ملك / امينه محمد 

فيصل احمد

186 - ناجى محمد بيومى مروان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2549 

ورقم قيد 84621    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش حجلن - عرب الصوالحه  - ملك / حمدى منصور بيومى زغاليل

187 - الغفارى للفضيات والكسسوار الصينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2555 ورقم قيد 84622    محل رئيسى  عن بيع فضيات واكسسوار صينى )وذلك بعد الحصول على 

الموافقات اللزمه من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخليه(, بجهة محافظة 

القليوبية ش مجلس المدينه - ملك / صبرى عبدالشافى محمد احمد

188 - على الواصلى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2566 

ورقم قيد 84624    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية و مقاولت )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الطريق البطىء طلعة الدائرى - بجوار شركة الكهرباء - ميت 

نما - بملك / فرحات محمد سلمه

189 - وليد صلح طايع محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2568 

ورقم قيد 84625    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 22 شارع محمد ابراهيم - 

عذبة بدران - بملك / حكيم نعيم حكيم

190 - عبدا لطفى عبدالهادى حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2569 ورقم قيد 84626    محل رئيسى  عن بيع براويز ومرايات ) خشب وزجاج (, بجهة محافظة القليوبية 22 

شارع محمد ابراهيم - عزبه بدران - ملك / مصطفى محمد عبدالرحمن

191 - مصطفى عبدالفتاح محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2570 ورقم قيد 84627    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الجهزه الكهربائيه )وذلك عدا كاميرات المراقبه 

والكمبيوتر والطباعة ودون إستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي - الشارع العمومي - 

عزبة القل - منيشه النور - ملك/ جمال عبدالرحمن إبراهيم إبراهيم
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192 - وجيه ابراهيم غمرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2574 

ورقم قيد 84628    محل رئيسى  عن محل بيع زجاج, بجهة محافظة القليوبية التقسيم السياحة 113  القناطر 

الخيريه بملك/ حنان توفيق احمد

193 - جمال صابر شحاته عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2578 ورقم قيد 84629    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الثالث بعقار - 

شارع جمال عبدالناصر - كفر أبوذكري - ملك/ رضا عامر أحمد عقل

194 - زكي محمد رضا محمد محمود الجنزي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2580 ورقم قيد 84630    محل رئيسى  عن بيع البرجولت الخشبية والشماسي, بجهة محافظة القليوبية 

ميت كنانه  - ملك/ ابراهيم محمد ابراهيم

195 - حماده محمود صابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2581 

ورقم قيد 84631    محل رئيسى  عن مصنع لتقطيع وتعبئه وتغليف ورق الفويل وبيع مستلزمات المطاعم) وذلك 

بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه ودون مستلزمات الكمبيوتر والنترنت والطباعه (, بجهة محافظة 

القليوبية ش السواح - منشيه النور - ملك / خالد رفعت حلمى الهادى عابدين

196 - محمد عيد كمال الدين سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2582 

ورقم قيد 84632    محل رئيسى  عن مطعم لتقديم وبيع المأكولت البحريه, بجهة محافظة القليوبية محطة الزاز 

- بجوار سيد الجزار - القلج - بملك / صبحى حنين عبدالسيد

197 - أسامه عبدالمنعم يوسف علي هيكل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2583 ورقم قيد 84633    محل رئيسى  عن معرض تجارة ملبس جاهزه رجالي وحريمي وأطفالي )وذلك عدا 

الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بعقار -  شارع درب البحر - بطا - 

ملك/ عبدالمنعم يوسف علي هيكل

198 - محمد طارق رفعت اسماعيل موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2587 ورقم قيد 84634    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير ) 

المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية البشرية ومشتقاتها ومستلزماتها(, بجهة محافظة القليوبية 11شارع ابوحريره - 

الحرس الوطني - ملك/ طارق رفعت اسماعيل موسى

199 - علء محمد على على سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2588 ورقم قيد 84635    محل رئيسى  عن مكتب لبيع القمشه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية 3 ش السلم من ش وحيد - بيجام - ملك / احمد سعيد محمد ابراهيم

200 - محمد بدوى امبابى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2589 

ورقم قيد 84636    محل رئيسى  عن مصنع تقطيع وتصنيع شنط اكياس بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش 

صلح عفيفى - العادلى- الدور الرضى بملك/ خالد امين رمضان الطربانى

201 - فاطمه سامى محمد رشاد عبدالغنى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2594 ورقم قيد 84637    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية ش 

مكتب البريد - كفرالشرفا الغربى- ملك / صباح محمد احمد محمد

202 - صلح راعى رفاعى فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2595 

ورقم قيد 84638    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية 7 ش البشارين - متفرع من ش شجرة 

الدر - بملك / راعى رفاعى فرج الغزولى
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203 - احمد مصطفى بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2599 

ورقم قيد 84639    محل رئيسى  عن دار نشر )فيما عدا إصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت و بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 11  ش القبطان  -  تقسيم 

عزام   - ملك /  ملك  /  زينات محمد محمد منصور 

204 - كريم سيد احمد عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2600 

ورقم قيد 84640    محل رئيسى  عن تجارة حديد, بجهة محافظة القليوبية محل ج 10 مجمع امام الون التجاري - 

ميت حلفا - بملك / منذر رجب مصطفى

205 - محمود محمد بيومي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2603 

ورقم قيد 84641    محل رئيسى  عن بيع ادخنه, بجهة محافظة القليوبية ش النقطة القديمه- ميت كنانه- ملك/ 

محمد بيومي محمد

206 - حسين سعدون عبدالمجيد سعدون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2605 ورقم قيد 84642    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث منزلى و مكتبى, بجهة محافظة القليوبية ش 

مسجد الخضر - طنان - ملك / هانى عزت كمال ندا

207 - منى شحات حسن على ابوكباش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2606 ورقم قيد 84643    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور 

الرضى - شارع جسر النيل ابوالغيط - ملك / محمد فرج محمد حسانين

208 - محمد ذكى سليمان سنجر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2610 

ورقم قيد 84644    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) فى حدود اللوائح والقوانيين والقرارات المنظمه لذلك (, 

بجهة محافظة القليوبية الحصة  - ملك / ابراهيم سمير رمضان صالح نصار

209 - زكى كمال زكى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2614 

ورقم قيد 84645    محل رئيسى  عن صيانه موتوسيكلت وبيع قطع غيارها وملحقاتها, بجهة محافظة القليوبية 

ش عبدالمجيد رزق - قها - ملك / احمد عبدالعزيز ابراهيم محمد سرحان

210 - رامى عادل وهبه جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2616 ورقم قيد 84646    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة القليوبية كفر عطاا  - ملك / 

ماجد نسيم سليمان ابراهيم

211 - ماهر حامد شاهين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2617 

ورقم قيد 84647    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية عرب السباعات - جزيرة 

بلى - بملك / احمد محمود صقر شاهين

212 - رشا حمدان توفيق حسن تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2624 ورقم 

قيد 84649    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس حريمى )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية شارع الجامع - عزية ابوكريم - بطا - بملك / لطفى بدر خضر عبدالمجيد

213 - احمد مدحت سامي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2625 

ورقم قيد 84650    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

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

محمد مدحت سامي عبدا

214 - امانى محيى عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2629 ورقم قيد 84651    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت توريد 

العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش المحطه - الدير  - ملك / احمد سعيد احمد سليمان عبدالواحد
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215 - السيد مصطفى عوض السيد وهدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2634 ورقم قيد 84652    محل رئيسى  عن بقاله )بيع مواد غذائية(, بجهة محافظة القليوبية 4 ش جمال 

عبدالناصر - بطا  - بملك / وائل سعيد غنيم محمد

216 - احمد على عوضين على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2635 

ورقم قيد 84653    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط - الحى الجديد - ملك / سعده فاروق عبداللطيف

217 - ابراهيم عبدالرازق محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2638 ورقم قيد 84654    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية دور ارضى - حارة 

ناصر حوض العشره -ابو سنه - بملك / ناصر عبدالرحمن عبدالكريم خليفه

218 - وفاء محمد المغربى السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2642 ورقم قيد 84655    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس حريمى )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية شارع الجسر - كفر ابوذكرى - ملك / احمد محمد المغربى السيد

219 - حسام عبدالرحمن محمد عبدالحميد النحاس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2023-02-13 

برقم ايداع 2644 ورقم قيد 84657    محل رئيسى  عن بيع البرجولت والسوار, بجهة محافظة القليوبية ميت 

كنانه- ملك/ يوسف رضا يوسف

220 - حسين للصناعات المعدنيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2648 ورقم قيد 84658    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق - سندوه 

- ملك/ حسين محمد حسن عبدالسلم

221 - مصطفى محمد مصطفى شبل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2654 ورقم قيد 84659    محل رئيسى  عن معلف تربية وبيع مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة القليوبية 

كوم الطرون - ملك / محمود جبر السيد جبر

222 - صابرين محمد معوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2657 ورقم قيد 84660    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القليوبية شارع الرياح التوفيقى - كفر الشرفا 

الغربى - بملك / مصطفى صبحى ابراهيم عبدالشافى

223 - ياسر على حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2660 

ورقم قيد 84661    محل رئيسى  عن مصنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائيه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 3 ش احمد بدوى من ش احمد عرابى - ملك / محمد موسى مصطفى منسى

224 - مجدي رمضان ابراهيم الطويل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2661 ورقم قيد 84662    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية شارع مدرسة الفتح - ملك/ مها علي حسن علي

225 - عقيل للتوريدات العامه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2669 

ورقم قيد 84663    محل رئيسى  عن توريدات عامه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية مساكن التقسيم السياحى  - بملك / طاهر بهجت ابو النيل

226 - إبراهيم طارق إبراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2671 ورقم قيد 84664    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القليوبية محل8 - دور أرضي - سنتر 

الفيروز - الحي التاسع - ملك/ محمد محمود محمد السيد مكي
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227 - امين مختار سعد عطيه الصالحي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2672 ورقم قيد 84665    محل رئيسى  عن حلق رجالي, بجهة محافظة القليوبية الحي السادس - م2- ق66 - 

ملك/ رمضان محمد فهيم هلل

228 - احمد سعد عنتر سعد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2675 

ورقم قيد 84666    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت( وبيع الكريلك ) بديل الزجاج (, بجهة محافظة القليوبية سنهره - بملك / رزق قرنى جاد اسماعيل

229 - محمود محمد محمد عبدالعزيز مطر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2676 ورقم قيد 84667    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

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

ملك/ محمد محمد عبدالعزيز مطر

230 - احمد محمد رفعت عبدالسميع اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2677 ورقم قيد 84668    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل بضائع )وذلك دون توريد العماله وبعد 

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

هانى  عبد المنعم عماره رقم 9 -بنها - بملك/ محمد احمد الشحات

231 - شهد هشام فوزى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2679 ورقم قيد 84669    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية 

البشرية ومشتقاتها ومستلزماتها(, بجهة محافظة القليوبية شارع البحر _ دملو _ ملك / سمير عبدالمعطى عبدا 

مصطفى

232 - منال محمد عبدالفتاح عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2680 ورقم قيد 84670    محل رئيسى  عن تجارة فاكهه بالجمله, بجهة محافظة القليوبية ش عملية المياه - الدير 

- بملك / احمد عبد الهادى الصياد

233 - رباب حسين امين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2681 

ورقم قيد 84671    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

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

شريف علي سليمان

234 - كريم عاطف حسنين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2684 ورقم قيد 84672    محل رئيسى  عن تربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة القليوبية عزبة ابو فرج كفر 

الربعين - م بنها - قليوبيه - بملك/ محمود احمد محمود

235 - حسام اشرف محمد احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2685 ورقم قيد 84673    محل رئيسى  عن بيع اغذيه ومشروبات وتبغ بالجمله, بجهة محافظة القليوبية 

ش احمد اللبان - بجوار الكنيسه - ملك/ زينهم عبدالستار جوده

236 - احمد محمد على محمد والى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2696 ورقم قيد 84674    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية ش البوسطه - بطا - ملك / 

ابراهيم محمد اسماعيل الصليح

237 - هند السيد حسانين محمد عدس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2697 ورقم قيد 84675    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 11- 

شارع داير الناحيه- الحسانية- ملك/ غالب السيد حسنين
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238 - جمال السيد ابراهيم عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2701 ورقم قيد 84676    محل رئيسى  عن مكمورة فحم مطوره ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

لممارسة النشاط (, بجهة محافظة القليوبية العمار الكبري - بملك / محمود عبدالهادى محمود تهامى

239 - على عبد الفتاح يوسف وهبه عوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2703 ورقم قيد 84677    محل رئيسى  عن بيع وتصنيع منظفات صناعية, بجهة محافظة القليوبية امام 

مكتب البريد - منيه شبين القناطر - ملك / مدحت عبدالجليل مصطفى الخضراوى

240 - رابحه سعيد محمد السيد عتمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2705 ورقم قيد 84678    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القليوبية مرصفا - ملك/ عبدالعزيز متولي 

قايدباي

241 - هانم مصطفى طه موسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2708 

ورقم قيد 84679    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات المكتبيه والمدرسيه ) دون توريد العماله والطباعه 

والحاسب اللى والنترنت وتصوير المستندات بعد الحصول على التراخبص اللزمه لمممارسة النشاط (, بجهة 

محافظة القليوبية طحا نوب - بملك / زكريا ابراهيم محمد

242 - جمال عبدالفتاح احمد ابراهيم الفيتورى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2709 ورقم قيد 84680    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية 1 ش هلل - اتريب- 

ملك / محمد عاطف ابوالسعود

243 - احمد علي احمد علي ابوالفضل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2710 ورقم قيد 84681    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية ش البطال من ش 

احمد عرابي الصغير - منطي

244 - سيد طارق سيد زكى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2712 

ورقم قيد 84682    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية سندوه  - عزبه سرسق - ملك / عبدالمجيد يونس اسماعيل

245 - ابراهيم ربيع حماد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2715 

ورقم قيد 84683    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع المواد الغذائيه والتوريدات العموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - دملو - بملك / ربيع حماد محمد

246 - مروه عبدا عبدالحميد احمد ابوالشوارب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-14 

برقم ايداع 2716 ورقم قيد 84684    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية برج الوفاء - 

مدخل بطا - كفر الجزار - ملك / تامر ابراهيم احمد ابراهيم

247 - شحات عبدالرحمن عوض ا شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2722 ورقم قيد 84685    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية شارع محمد عبدالعظيم 

عزبة الزيتون - قليوب البلد - ملك/ عبدالفتاح عبدالرحمن عوض ا شحاته

248 - ابراهيم اسماعيل عبدالمنعم سالم فروح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2724 ورقم قيد 84686    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية بجوار مسجد العمده - مدخل قلما - ملك/ فاطمه محمد سالم

249 - احمد حسن سيد زكى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2726 ورقم 

قيد 84687    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية بجوار جامع البوشى - 

صنافير - ملك / احمد عبدالعزيز عبدالقادر دعدع
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250 - عبدا متولى محمد متولى شريف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2729 ورقم قيد 84688    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة القليوبية عماره 16 - مساكن مجلس 

المدينه - غرب الستاد - بجوار الطريق السريع - بملك / محمود شعبان محمود احمد القاضى

251 - ابراهيم رفاعى جوده صابر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2731 ورقم قيد 84689    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية ش مصطفى كامل - 

كفر ابوذكرى - ملك / احمد كمال الليسى عفيفى

252 - احمد كمال الليسى عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2734 

ورقم قيد 84690    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية ش مصطفى كامل - كفر 

ابوذكرى - بملك / اسلم احمد محمد السيد

253 - يسرى انور محمود مرسى هوازل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2735 ورقم قيد 84691    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه - ملك / حسين ابراهيم عبدالحميد عبدالهادى

254 - احمد جمال وهيدى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2737 ورقم قيد 84692    محل رئيسى  عن محل بقاله بالجمله, بجهة محافظة القليوبية مرصفا - ملك / 

عبدالفتاح عبدالهادى محمد ابراهيم

255 - جمال عبدالمنعم جمال الدين عبدالمنعم منيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-14 

برقم ايداع 2747 ورقم قيد 84693    محل رئيسى  عن مصنع كسارة بلستيك وتوريدات عموميه )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش بلل بن رباح - بملك / نجلء بكر 

عبده محمد

256 - احمد عباس محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2750 

ورقم قيد 84694    محل رئيسى  عن بيع الخضروات والفاكهه بالجمله, بجهة محافظة القليوبية منشية النور- 

بجوار مباحث الكهرباء  - ملك/ عبدا عباد محمد

257 - نسمه فريد عرفه محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2751 ورقم قيد 84695    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية سندوه - ملك / سيد سعيد متبولى جزر

258 - حازم محمد بكرى محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2752 ورقم قيد 84696    محل رئيسى  عن كافيه لبيع وتقديم مأكولت ومشروبات )وذلك دون عرض 

المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية 17 ش هانى كامل بنها الجديده بملك/ على السيد على 

البندارى

259 - محمود احمد محمد محمود ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2753 ورقم قيد 84697    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش صلح الدين - بملك / عصام عبدالرحمن عبدالسميع احمد 

الحديدى

260 - فاطمه مصطفى عبدالسلم على لطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2756 ورقم قيد 84698    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس - بملك / عاطف عبد 

الفتاح محمود
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261 - اسحاق صفوت سناده مترى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2759 ورقم قيد 84699    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية 16 ش محمد سيد خلف الصرف الصحى - الخصوص- القليوبيه - بملك / باسم كمال متياس

262 - محمد صديق محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2763 ورقم قيد 84700    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 1 ش سامح عثمان - من ش الراعى - ميت 

نما - بملك/ شيماء هاشم عبدالفتاح

263 - احمد محمد عبدالمحسن حسنين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2766 ورقم قيد 84701    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية نقباس - مركز بنها 

- بملك/ نجاح سيد على

264 - ريم علء شعبان محمد محمود الكشك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2767 ورقم قيد 84702    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه  )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 113 مسجد الخلص - بملك / ابو بكر الهامى  عبدالرحمن

265 - رضا فوزي عبدالرحمن امام الكمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2768 ورقم قيد 84703    محل رئيسى  عن بيع و تجارة ملبس جاهزة )وذلك عدا الملبس العسكرية و 

إكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية بجوار موقف السد - طنان - ملك/ السيد السيد ابراهيم سويلم

266 - عبدالجيد مصطفى متولى رفاعى راضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2769 ورقم قيد 84704    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة القليوبية ش المدارس بلقس 

مركز قليوب - بملك/ مصطفى متولى رفاعى

267 - حامد راضى اسماعيل حامد رواش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2771 ورقم قيد 84705    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف سيلج واعلف ) فيما عدا الطباعه (, بجهة 

محافظة القليوبية حوض بتوريا 22 - شلقان  - ملك / راضى اسماعيل حامل عبدالعزيز

268 - احمد محمد نبيه عيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2774 

ورقم قيد 84706    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية 31ش الجيش - مساكن ورش ابوزعبل - ملك/ حسين عبدالمنعم صالح

269 - سيد شمس الدين سيد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2778 ورقم قيد 84707    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 2 ش ابوربى - ملك 

/ كريم محمود على حسن الساعى

270 - سمر جميل كامل رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2783 

ورقم قيد 84708    محل رئيسى  عن تربية وبيع وتسمين مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية الدير - ملك/ 

ابراهيم الدسوقي محمد احمد

271 - حسن عبدالمنعم محسوب طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2785 ورقم قيد 84709    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا- ملك/ عبدالمنعم 

محسوب طه
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272 - طارق السيد اسماعيل محمد العبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2790 ورقم قيد 84710    محل رئيسى  عن بيع الدوات المعدنيه والطلء والزجاج بالتجزئه فى المتاجر 

المتخصصه, بجهة محافظة القليوبية 5 الحجاز مول محور السادات - الحى الول - ملك / السيد اسماعيل محمد 

العبده

273 - محمود مصطفى عايد سلمه محسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2797 ورقم قيد 84711    محل رئيسى  عن تجارة الخضروات والفاكهه بالجمله, بجهة محافظة القليوبية 

ش صلح سالم - عرب الرواشده  - ملك / مصطفى عايد سلمه محسن

274 - على دسوقى على دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2799 

ورقم قيد 84712    محل رئيسى  عن تحضير وبيع مشروبات, بجهة محافظة القليوبية حارة قناوى- الشدية- ملك/ 

عاطف محمد كامل

275 - محمد على عبداللطيف حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2801 ورقم قيد 84713    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية 9 ش محمد عبدالفتاح من ش 

الخصوص العمومى - الخصوص -  ملك / ياسر على عبدالحق

276 - رحاب اسامه عمران كمال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2807 

ورقم قيد 84714    محل رئيسى  عن محل بيع نباتات زينه, بجهة محافظة القليوبية كورنيش النيل - امام البنك 

الهلى - ملك / طاهر عبدالخالق مغاورى صالح

277 - محمد عبدالرحمن عليوه محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2811 ورقم قيد 84715    محل رئيسى  عن صناعة الحلويات والمكسرات, بجهة محافظة القليوبية عرب 

الغديرى- ملك/ محمد عبدالرحمن عليوه

278 - احمد حسن هاشم عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2813 

ورقم قيد 84716    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه  ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية تقسيم فاضل  - ملك / بلل احمد حسن هاشم عبده

279 - نجله رشاد علي امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2814 ورقم 

قيد 84717    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر حمزه -3ش القدس -ملك //حمدي احمد احمد محمد محمد

280 - محمد سيد احمد محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2819 

ورقم قيد 84718    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية مشتهر - بملك / اميره جمعه خضري

281 - ثابت عيد عبدالعزيز محمد نويشي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2837 ورقم قيد 84719    محل رئيسى  عن تجارة أدوات كهربائيه )وذلك عدا كاميرات المراقبه 

والكمبيوتر والطباعة ودون إستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي بعقار - شارع العمومي - 

كفرعطاا - ملك/ حمداه السيد عفيفي إبراهيم

282 - هبه سلمه محمد احمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2843 ورقم قيد 84720    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية الصباح - بملك 

/ صابر مكارم مختار عوضين

283 - طاهر عبيد محمد فاضل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2847 

ورقم قيد 84721    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس)وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية 2ش الحاج صفوت رفاعى سنديون م قليوب -بملك/ محمد صفوت رفاعى
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284 - رضوى محمد احمد ابراهيم مسلم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2849 ورقم قيد 84722    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 7 - كمبوند دار مصر 2 

- مول تجاري 2 - بملك / رضوى محمد احمد ابراهيم مسلم

285 - احمد مجدي احمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2850 ورقم قيد 84723    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية بجوار السلخانه - 

ابوالغيط - ملك/ اسامه عبدالرحمن سيد

286 - أحمد عبدا أحمد عبدا عشري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2851 ورقم قيد 84724    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة الربعين - 

أبوالغيط - ملك/ عبدا أحمد عبدا

287 - عاشور استيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2852 ورقم قيد 

84725    محل رئيسى  عن تجارة الستالس ولوازم الورش والعدد, بجهة محافظة القليوبية الطريق البطىء امام 

محلت مجاهد نصار - قليوب البلد  - ملك / عاشور محمد احمد محمد

288 - عبدا سيد احمد سيد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2853 ورقم قيد 84726    محل رئيسى  عن تشغيل وتشكيل المعادن, بجهة محافظة القليوبية حوض الروضه 1 

ابوسنه  ملك //محمد سيد احمد

289 - جمال ابوالنجا على بيومى بالغ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2855 ورقم قيد 84727    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية جزيره الحرار القليوبيه ملك/ ابراهيم محمود جاب ا

290 - مدحت صالح سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2858 

ورقم قيد 84728    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية بنها -جزيره بلي -عرب 

المقابله -القليوبيه -ملك //صالح سليمان محمد

291 - باسم نصحى سمعان بخيت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2860 

ورقم قيد 84729    محل رئيسى  عن مكتب توريد اكياس بلستيك )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش عثمان بن عفان من ش مبارك - منشيه عبدالناصر ام بيومى - 

ملك / عاطف فواز خلف بسطا

292 - ياسر كمال ابوزيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2865 

ورقم قيد 84731    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ق 25 بلوك 17061 

الحى العائلى الثامن - ملك / محمد ياسر كمال ابوزيد السيد

293 - دعاء محمود خضر الشحات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2867 

ورقم قيد 84732    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع وتأجر فساتين, بجهة محافظة القليوبية بطا بنها القليوبيه ملك //

محمد سلمه عبدالرحمن

294 - محمد صلح عبده عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2870 ورقم قيد 84733    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا الغربى - ملك / احمد صلح عبد عبدالقوى

Page 27 of 128 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

295 - هيثم فتحي بيومي محمد قميحه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2871 ورقم قيد 84734    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

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

الرضى - باسوس - ملك / محمد فتحي بيومي محمد

296 - عمرو سعيد عبدالرحمن على زماكه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 2874 ورقم قيد 84735    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ومفروشات )وذلك عدا الملبس 

العسكرية و إكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية الدور الثانى - ق 5 بلوك 20008 - المنطقة الصناعية - 

المتداد الغربى - بملك / عبدالفتاح عبدالرحمن سليمان عامر

297 - السيد بكرى محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2881 

ورقم قيد 84736    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية امياى - ملك / عرفه السيد احمد

298 - احمد عبدالنبى محمد عبدالنبى النبراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 2882 ورقم قيد 84737    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش مصرف 

اسكندر الطريق التبادلى - قليوب البلد  - ملك / احمد بيومى ابراهيم ابراهيم

299 - عزيزه عبداللطيف مجاهد ابوالنجا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2883 ورقم قيد 84738    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال عمال و طلبه )وذلك دون توريد العمالة 

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

مسجد المروة - طنان - بملك / عادل عزت سالم خليل

300 - ايه رضا عبدا بيومى بدر عزب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2884 ورقم قيد 84739    محل رئيسى  عن بيع دواجن ومجمدات, بجهة محافظة القليوبية ش فرج الخولى- امام 

نفق الحدادين- بملك/ خالد ابراهيم عبدالمعبود

301 - محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم غانم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2887 ورقم قيد 84740    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية زاوية النجار - بملك 

/حسن انور سعيد محمد

302 - عصام وجيه عبدالخالق متولى على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2888 ورقم قيد 84741    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 11ش الفلحين 

دمنهور شبرا الخيمه اول بملك/ ياسر عبد الجليل محمد

303 - رقيه سمير محمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2892 ورقم قيد 84742    محل رئيسى  عن اصلح وصيانة اللت والمعدات الصناعية ) دون استخدام 

النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الصالحيه- ملك/ احمد مكرم يعقوب

304 - يوسف حسام الدين مصطفي رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 2893 ورقم قيد 84743    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريد مواد البناء)وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 1ش ابراج التجاره الخارجيه ارض الشافعي 

الفرنواني -ملك //مصطفي عبدالطيف عبدالستار
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305 - احمد محمد عبدا السنوسى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2898 ورقم قيد 84744    محل رئيسى  عن صناعة وتطوير البرمجيات والتسويق الكترونى ) فيما عدا المن 

والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 9 بجوار نقابة الصيادله - بندر بنها القليوبيه / احمد محمد 

منصور

306 - شيماء السيد اسعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2899 

ورقم قيد 84745    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع  دواجن )وذلك بعد الحصول على الموافقات 

والتراخيص اللزمة لممارسة النشاط وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(, بجهة محافظة القليوبية 

شارى بنزينة الوكلء - بملك / السيد ابوالسعود خليل بكرى

307 - نعيمه احمد عبدا حسين العربي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2901 ورقم قيد 84746    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش مصلح عيد كفرشبين  ملك //

احمد عبدا حسين

308 - على خليل ابراهيم القللى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2903 

ورقم قيد 84747    محل رئيسى  عن محل بيع اقمشه, بجهة محافظة القليوبية ش احمد الناروزى بجوار نجيب 

اسمنت ش المستشفى ميت حلفا بملك / سيد ابراهيم خليل

309 - خالد يسرى محمد المصرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2904 

ورقم قيد 84748    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة القليوبية 12 ش عبيدو فهمى متفرع من 

ش المدرسة - عرب العبايدة - بملك / رضا سلمه صابر عوده

310 - رامى محمد عطيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2907 

ورقم قيد 84749    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية اتريب - ملك / عبدالحكيم 

حسن ابوزيد احمد ابوالعل

311 - احمد عبد المنعم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2908 

ورقم قيد 84750    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وتشغيل اخشاب وتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية 

طنان - بجوار ورشة كامل - بملك/ اسامه على حسين

312 - احمد السيد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2909 

ورقم قيد 84751    محل رئيسى  عن بيع طيور حيه, بجهة محافظة القليوبية ش السيده خديجه - ناحية سعد بن 

ابى وقاص - الخصوص -  ملك / هدى عبدالعال امين مخلوف

313 - محمود سعيد محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2915 

ورقم قيد 84752    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية شارع داير الناحيه - سندنهور - ملك / محمد 

امام مغازى

314 - حماده جمال الشحات عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2917 ورقم قيد 84753    محل رئيسى  عن بقاله ) تجارة مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية منية السباع - 

بملك / فاروق مرزوق ابراهيم

315 - سعيد توفيق ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2925 ورقم قيد 84754    محل رئيسى  عن حظيرة وبيع وتسمين مواشى, بجهة محافظة القليوبية عزبة ابوزكيه 

- الدير - ملك / توفيق ابراهيم محمد الشرقاوى
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316 - وليد عبدالرشيد ابوطاقيه عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2931 ورقم قيد 84755    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة القليوبية ش ابوياسين - 

الخصوص - ملك /ناصر حسين محمد السيد

317 - منصور عطا قطب عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2935 

ورقم قيد 84756    محل رئيسى  عن تجاره واعاده تدوير الخرده ) كبس الخرده (, بجهة محافظة القليوبية امتداد 

شارع المقابر -  كفر ابوجمعه - ملك / محمد سعيد فريد عبدالحميد

318 - محمد جلل عوض سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2938 

ورقم قيد 84757    محل رئيسى  عن توريد ضواغط الهواء وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 9 ش المعديه - العجام - قليوب البلد - بملك / زينب 

حسن حسانين ضيف ا

319 - عادل صبحى عبدالمعبود بدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2945 ورقم قيد 84758    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش عادل الكشر - 

ملك / طلل محمد عاطف عبدالرحمن

320 - محمد عبدالفتاح محمد عبدالعزيز عبدال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2953 ورقم قيد 84760    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء ومقاولت عامة, بجهة محافظة القليوبية بتمده 

- ملك / عبدالفتاح محمد عبدالعزيز

321 - زكريا أحمد زكريا أحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2955 

ورقم قيد 84761    محل رئيسى  عن مقله )بيع تسالي(, بجهة محافظة القليوبية محل - شارع داير الناحيه - 

الرمله - ملك/ جمعيه تنميه المجتمع المحلي بالرمله )ويمثلها في التعاقد عبدالقادر حسانين عامر , عبدالقادر إبراهيم 

سعيد حجاج(

322 - احمد محمد سيد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2962 ورقم قيد 84762    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنة والباردة )وذلك دون عرض 

المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالعزيز خطاب - قليوب المحطه - ملك / زكريا 

توفيق محمد سعد

323 - محمود محمد صلح محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2964 ورقم قيد 84763    محل رئيسى  عن بقاله ) تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية مجول مركز بنها 

- بملك/ناهد احمد عبدالعزيز

324 - وفاء عبدالحى مليجى عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2966 ورقم قيد 84764    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية طحانوب  - بملك/ محمد ممدوح محمد

325 - صيدليه / نورهان جوده عبدالرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-19 

برقم ايداع 2970 ورقم قيد 84766    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الرحمن - 

مدينه عمر بن الخطاب - ملك / كريمه حامد محمد

326 - عاطف عبدالعزيز طه احمد الكرشب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2973 ورقم قيد 84767    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول 

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

ملك/ ممدوح عبدالعزيز طه احمد الكرشب
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327 - شيماء محمد هاشم نعيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2976 ورقم قيد 84768    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية عزبه دار الكتب - ملك / فتوح 

مصطفى عثمان زيدان

328 - كيرلس كامل عدلى كامل اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2979 ورقم قيد 84769    محل رئيسى  عن تجارة الجهزه الكهربائيه ومستلزماتها )وذلك دون إستخدام 

الكمبيوتر والنترنت و الطباعة وتوريد العماله وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه لممارسة 

النشاط(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 8 -  ش نور سعيد - من ش 14 - بملك / مريم وجدى حبيب عياد

329 - ماهر احمد ابراهيم محمد حمزه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2980 ورقم قيد 84770    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كوم السمن - بملك / 

فايزه محمد عبدالصادق عرفه

330 - محمود رجب شلبى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2981 

ورقم قيد 84771    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه  ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت 

توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية بلتان  - ملك /  رجب شلبى شحاته

331 - سيد شعبان ابراهيم بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2985 ورقم قيد 84772    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة القليوبية البرادعه - بملك / شعبان 

ابراهيم بسيونى

332 - شفا عبدالمقصود سالم بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2988 ورقم قيد 84773    محل رئيسى  عن تجميع البان وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية عرب الديب - 

الخرقانيه - ملك/ فتحي بكر السيد ناصر الديب

333 - فتحى رضا عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2990 ورقم قيد 84774    محل رئيسى  عن مشتل بيع نباتات الزينه, بجهة محافظة القليوبية كفر رجب - بملك / 

اسلم عبدالرحمن سيد احمد

334 - رضا حسن محمد على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2991 

ورقم قيد 84775    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية كفر رجب - ملك / عفت امين ابراهيم عريضه

335 - حازم طلعت عبدالمولي محمد طالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2993 ورقم قيد 84776    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, 

بجهة محافظة القليوبية الزمرونيه - ملك/ خيريه زاهر بنداري الزنفلي

336 - هاله ثروت اديب شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2996 

ورقم قيد 84777    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القليوبية ش زكريا عامر - عزبة الهادى - 

بملك / هبه فاروز صبحى

337 - شبانه للمقاولت العامة والتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 2023-02-19 

برقم ايداع 3000 ورقم قيد 84778    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية وتوريد جميع المعادن 

وخامات البلستيك والدوات المنزلية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية 

ش لبيب حوض الورد - ميت نما- ملك/ فاطمه عبدالرحمن عطيه
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338 - أحمد سمير محمد عبده علي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3001 ورقم قيد 84779    محل رئيسى  عن مطعم تقديم وبيع كشري, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي - 

بعقار1 - شارع الجيش - قليوب المحطه - ملك/ حسن محمد مندوه يوسف

339 - احمد السيد حجاج حجاج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3002 

ورقم قيد 84780    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية 1 ش الشراف - كفر الجزار - 

بملك / اسلم عصمت ذكى

340 - نظيره ابراهيم احمد الناظر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3004 ورقم قيد 84781    محل رئيسى  عن محطه تموين وخدمه السيارات )وذلك بعد الحصول على الموافقات 

والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة القليوبية ش العمومى طريق 

السد - بجوار مسجد الوهاب - طنان - ملك / نظيره ابراهيم احمد الناظر

341 - صيدليه / زينب حسن محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 3013 ورقم قيد 84782    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - السد - ملك 

/ ساميه مصطفى يوسف

342 - عبدالرحمن محمد عبدالغنى خضرى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 3020 ورقم قيد 84783    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه ) ذلك عدا الكمبيوتر والطباعه والحبار 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية نقباس - ملك / عبدالعليم محمود عبدالعليم سالم

343 - احمد محمد سعيد محمد سويلم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3023 ورقم قيد 84784    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية سنهره - ملك/ امير احمد يونس وهبه

344 - محمد يسن عبدالظاهر دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3024 ورقم قيد 84785    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف اعشاب زراعيه وحنه طبيعى يدوى, بجهة محافظة 

القليوبية العمار الكبري - بملك / حسنين السيد حسنين

345 - محمد اسماعيل محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3032 ورقم قيد 84786    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية 15 ش علء العتمونى من ش عيد 

ابومرزوق - منطى - ملك / محمد صبحى على فرج

346 - احمد عبدالحميد احمد الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3033 ورقم قيد 84787    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية ش الدكتور ايمن 

الصباغ - سنديون - ملك/ عبدالحمد احمد جمال الدين الصباغ

347 - هنيات محمد طلبه محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3036 

ورقم قيد 84788    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية دار الكتب - ملك/ جمال ابراهيم محمد محمود

348 - الديب للستيراد والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3043 ورقم قيد 84789    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية, بجهة محافظة القليوبية الطريق الزراعى  بنها القاهره - مركز طوخ - قليوبيه - بملك/ عبدالنبى 

عبدالحليم محمد
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349 - فاطمه منصور احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3053 ورقم قيد 84790    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وتوزيع مواد غذائيه )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 29ش العمرى - ملك / ياسر يوسف جمعه 

عبدا

350 - علي ايمن مصطفي عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3056 ورقم قيد 84791    محل رئيسى  عن تجاره ورق )فيما عدا الطباعه (, بجهة محافظة القليوبية ش شرق 

السكه الحديد  -ملك //خالد محمود محمود

351 - احمد مجدى سعد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3060 

ورقم قيد 84792    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شارع الصالح - قليوب المحطه - بملك/ مجدى سعد 

عبدالعزيز

352 - سعد منصور سعد منصور شعله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3063 ورقم قيد 84793    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية 62 ش المنيا من ش ابراهيم الدسوقى 

- بيجام - ملك / محمد عبدالمنعم عواد

353 - النقيب لتصنيع وتشكيل جميع انواع الحديد والمعادن والفورجيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 20-02-2023 برقم ايداع 3064 ورقم قيد 84794    محل رئيسى  عن تشكيل وتصنيع المعادن بالطرق 

والكبس والسبك والدلفنه, بجهة محافظة القليوبية خلف سكة المدينه- طنان - ملك/ عنتر السيد محمد ابوالروس

354 - عبدالعزيز محمد على السيد عبدالشافى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 3076 ورقم قيد 84795    محل رئيسى  عن بيع عطاره ومواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية منشية النور 

- ش ترعه الشاره - بملك / عزيز محمد على السيد

355 - عادل حسين الشافعى خير ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3078 ورقم قيد 84796    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة القليوبية كفرالولجا - ملك / 

هناء عطيه مصطفى

356 - احمد حسانين عفيفي حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3084 ورقم قيد 84797    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم - بملك / 

حسين عبدالفتاح حسين

357 - حنان انور عبدالمجيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3085 ورقم قيد 84798    محل رئيسى  عن توريد مواد كيميائيه  ) المصرح بتداولها وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ودون توريد  العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية 14 شارع 

سعد زغلول - عزبه الورد - مسطرد - ملك / صلح ابراهيم السيد

358 - كريم يسن عبدالكريم يسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3089 ورقم قيد 84799    محل رئيسى  عن مكتب ايجار كافيتريات, بجهة محافظة القليوبية ش عجيبه بنها 

الجديده - بملك/ هبه عبدالرحمن ادهم

359 - داليا محمد محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3090 

ورقم قيد 84800    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 60 اسكان المستقبل - 

ملك/ محمد حسن محمود
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360 - سامح رافت جوده محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3091 

ورقم قيد 84801    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش محمد حسن من ش ابراهيم 

الدسوقي امام نادي بيجام -ملك //خالد السيد عبدالظاهر عطيه

361 - سيد جمال معتوق عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3092 

ورقم قيد 84802    محل رئيسى  عن صنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائيه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش محمد فريد ندى منطى - مركز قليوب - القليوبيه - بملك/ فرحانه سامى 

روبيل

362 - محمود حامد محمد السيد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3093 ورقم قيد 84803    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية كفر عطا ا _  بملك / حامد محمد السيد ابو زيد

363 - مصطفى عبدالعزيز عواد ابو على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3094 ورقم قيد 84804    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا - بملك / جعفر 

خليل احمد جعفر

364 - محمود يوسف سالم سيد الجندي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3095 ورقم قيد 84805    محل رئيسى  عن صنع الملبوسات باستثاء الملبوسات الفرائيه  )وذلك عدا الملبس 

العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 4 ش محمد فريد منطي  ملك //ساميه عبداللطيف عبدالجواد

365 - شريف ابراهيم الدسوقى رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3098 ورقم قيد 84806    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم - ملك / 

رمضان رزق عبدالرازق ابراهيم

366 - اسامه كمال جندى بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3099 

ورقم قيد 84807    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع مفروشات, بجهة محافظة القليوبية 54 ش الشبينى من ش 

الروضة - مدينة ابن الحكم - ملك/ رفعت جبار رشدى

367 - منه ا محمد رشاد الدين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 3104 ورقم قيد 84808    محل رئيسى  عن خدمات محمول )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية ش المدرسه - عرب العيايده - ملك / عيد سليمان عيد

368 - هبه يسري ابراهيم محمد وهدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3106 ورقم قيد 84809    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 8 ش المدارس - ميت نما - بملك / 

ناهد سعيد حسين محمد

369 - طنطاوي للمقاولت والتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2023-02-21 

برقم ايداع 3107 ورقم قيد 84810    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عمومية ) وذلك دون 

توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية 2ش مصطفى ذكي - منشأة بنها -ملك/  نوال عيسى 

عبده علي

370 - سراج الدين عبدالخالق عفيفى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 3111 ورقم قيد 84811    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة القليوبية نقباس - ملك / 

عبدالشافى محمد عبدالباسط محمد
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371 - محمد جمال عليوه احمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3113 ورقم قيد 84812    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش البنزينة طريق السلمانية - بلقس - بملك / جمال عليوة احمد

372 - صلح حماده محمود عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3114 ورقم قيد 84813    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية قرقشنده - طوخ - بملك/ 

اسلم عواد ابراهيم

373 - ميخائيل انور صبحي بباوي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3115 ورقم قيد 84814    محل رئيسى  عن تجارة ذهب ومشغولت ذهبيه وفضيه ومجوهرات ومصوغات )

وذلك بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة 

الداخلية(, بجهة محافظة القليوبية المول التجاري افينيو قطعه من 1-9 وحده BBF4 بلوك 12001 - المتداد 

الشمالي الصناعيه

374 - سهير عبدالرحمن على النشابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3116 ورقم قيد 84815    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع نجاره موبيليا, بجهة محافظة القليوبية ش ترعة 

مظهر - طنان - بملك / احمد عبدالمؤمن احمد عيسى

375 - اسلم عادل عبدالعاطى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3119 ورقم قيد 84816    محل رئيسى  عن تجارة عدد والت الورش, بجهة محافظة القليوبية الطريق البطىء 

بجوار المطحن - قليوب البلد - بملك / احمد عبدالحى عبداالقادر عبدالموجود

376 - فاروق احمد فاروق محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3126 

ورقم قيد 84817    محل رئيسى  عن تعبئة يدوي وتوزيع وتجارة فاكهة وخضروات, بجهة محافظة القليوبية 

عمارة 4 شقة 1 دور ارضي - ش الشعراوي - الشباب -

377 - عماد عيد رمضان محمد بدوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3135 ورقم قيد 84818    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مخلفات دواجن وأسمده )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات 

واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي بعقار - عزبة سعد بك - مشتهر - ملك/ أحمد 

عيد رمضان محمد

378 - رضا محمد بركات صبيح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3138 

ورقم قيد 84819    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عزبة محمود باشا خليل 

القبليه - الناصريه - بملك / سهير ابراهيم زكى السيد

379 - محمد حسن حسين علي حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3142 ورقم قيد 84820    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع ملبس ) وذلك دون الملبس العسكرية واكسسواراتها 

(, بجهة محافظة القليوبية 45ش خضراوي عزبة بدران - ملك/ ناصر كمال سليمان

380 - أحمد مسعد عبدالغني موسى الجزار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 3144 ورقم قيد 84821    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية الخميين - ملك/ عثمان 

سيد شحات عبدالحافظ

381 - محمود سيد عبدالكريم عبدالبارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3148 ورقم قيد 84822    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اثاث, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحية - ميت 

حفا - بملك / على محمد محمد
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382 - اشرف فوزى ابراهيم احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 3156 ورقم قيد 84823    محل رئيسى  عن المقاولت وكذلك الصيانه والتوريدات العموميه للعمال 

الكهروميكانيكيه ) تكييف تبريد حريق صحى كهرباء ( وذلك دون توريد العماله والحاسب اللى والطباعه 

والنترنت, بجهة محافظة القليوبية بجوار دوار العمده - مدخل قلما - قلما - بملك / احمد فوزى ابراهيم احمد يوسف

383 - عبدالمنعم السيد عبدالمنعم السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 3157 ورقم قيد 84824    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية نوى - بملك / السيد عبدالمنعم 

السيد حسن

384 - احمد عبدالوهاب احمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3167 ورقم قيد 84825    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه )وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص 

اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - ميت حلفا - 

ملك / ابتسام عبدالمؤمن ابراهيم

385 - محمد احمد العربى عبدالحى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3178 ورقم قيد 84827    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفرالنخله - ملك /  

احمد العربى عبدالحى محمد حجازى

386 - أحمد يسري عطا عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3179 

ورقم قيد 84828    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد حاصلت زراعيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح 

والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة القليوبية حجره دور أرضي بعقار - مشتهر - ملك/ السيد راشد عبدالحميد محمود

387 - حسين احمد محمد محمد جادالمولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3184 ورقم قيد 84829    محل رئيسى  عن بيع مواد بتروليه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه لممارسة 

النشاط (, بجهة محافظة القليوبية حوض ابوشنب - كفرحمزه - ملك / احمد احمد محمد محمد جادالمولى

388 - ست ابوها محمود صادق عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 3187 ورقم قيد 84830    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

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

- ملك/ عادل محمد سليمان عوض

389 - محمود جاد محمد محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3192 ورقم قيد 84831    محل رئيسى  عن بيع ادوات مكتبية )وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه(, 

بجهة محافظة القليوبية كفر منصور - ملك / مجدى ابوالفتوح عبدالصادق محمد

390 - راويه السيد محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3194 ورقم قيد 84832    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع كمال امين عبدالتواب - عزبة امام- قليوب المحطه- ملك/ ورثة 

محمد حسين السيد

391 - فر حامد عبدالحليم محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3195 ورقم قيد 84833    محل رئيسى  عن تجاره المفروشات المنزليه والمنسوجات وتجهيز العرائس, بجهة 

محافظة القليوبية عرب العليقات -  بملك/ عمرو محمد السيد حسن
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392 - ابراهيم دسوقي عمر حسنين عليوه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3197 ورقم قيد 84834    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت ( -, بجهة محافظة القليوبية باسوس- ملك/ عبدالحليم دسوقي عمر

393 - نبويه أحمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3206 

ورقم قيد 84835    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة القليوبية محل رقم1 - عقار1 - شارع البويات - 

متفرع من 23يوليو - حوض الساحل - القلج - ملك/ احسان محمد أحمد العز

394 - عبدالغنى سامى عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3211 ورقم قيد 84836    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة القليوبية شارع المغازى - العمار 

الكبرى -  بملك/ منى السيد مصطفى

395 - فهمى عبدالفتاح فهمى على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3217 

ورقم قيد 84837    محل رئيسى  عن محل بيع ديكورات, بجهة محافظة القليوبية ميت العطار - سور مركز 

الشباب - ملك / محمد عبدالبصير عمر موسى

396 - محمد محمود حسن محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3221 ورقم قيد 84838    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول ) وذلك دون الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية خلف كنتاكي - شارع عجيبه - برج سيد عبدالوهاب- بنها الجديده - ملك/ محمد السيد محمد فتح ا 

السيد

397 - محمد سمير عبدالعزيز عبدالمؤمن سعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 3223 ورقم قيد 84839    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية دور ارضى - 

ابوالغيط - طريق القناطر الخيريه - بملك/ ابراهيم عبدالرحيم على عيسى

398 - سامي عبدالحميد محمد عبدالحميد الملح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 3230 ورقم قيد 84840    محل رئيسى  عن بقالة ) بيع الغذيه والمشروبات والتبغ بالجمله (, بجهة 

محافظة القليوبية ش النفق الجديد - ملك/ عبدالمقصود حماده عبدالمقصود

399 - محمود مصطفى عبدالسلم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3235 ورقم قيد 84841    محل رئيسى  عن تجاره الحديد والمعادن, بجهة محافظة القليوبية اول الطريق البطئ 

العوادم - قليوب البلد - ملك / حسن محمد محمد النجولى

400 - علي عمر علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3242 

ورقم قيد 84842    محل رئيسى  عن تصنيع خراطيم كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية باسوس -محطه رستم  

ملك //وليد شحاته عبدالسميع

401 - السيد عبده محمد عبده عامر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3243 ورقم قيد 84843    محل رئيسى  عن مكتب بيع تكييفات والتوريدات العمومية ) وذلك دون توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية شارع الشهيد عصام زكي- ملك/ محمد حسن عبدا حسين 

السعداوي

402 - احمد فرج عبدالفتاح فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3244 

ورقم قيد 84844    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة القليوبية كفر علوان- ملك/ ابو النجا عليوه 

حسين

403 - هناء رجب يسن عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3247 ورقم قيد 84845    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية شارع النيدانية - كفر 

العرب - بملك/ ايمان شعبان عبدالغنى
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404 - اسلم بنى سليمان عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3248 

ورقم قيد 84846    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ش العمده من ش اولد 

سباق - الخصوص - ملك / رامى بدر احمد السيد

405 - محمد بدر محمد حرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3257 

ورقم قيد 84847    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل معادن, بجهة محافظة القليوبية قلما - بملك / ممدوح بدر محمد 

حرب

406 - محمد محمود السيد حسن المالح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3260 ورقم قيد 84848    محل رئيسى  عن محل بيع اقمشه  )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش جمال عبدالناصر - ملك / كمال محمود السيد حسن المالح

407 - مروه عبدالمنعم الهادي محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 3262 ورقم قيد 84849    محل رئيسى  عن بيع وتوريد قطع غيار الجهزه الكهربائية والمنزلية ) وذلك 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية محل بسنتر الحجاز الحي الول - محور 

السادات - ملك/ عبدالناصر يوسف محمد يوسف

408 - محمد على جوده على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3263 

ورقم قيد 84850    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - كفر الشيخ ابراهيم - بملك / مروان بدر 

دسوقى

409 - أحمد محمد عبدالوهاب أحمد علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 3264 ورقم قيد 84851    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت وإستيراد وتصدير)وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت وفيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات 

واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة 

القليوبية شقه بالدور الرضي بعقار - كفرالربعين - ملك/ حسن عزوز محمد عبدالصادق

410 - ايمن عطيه فرغلى عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3265 ورقم قيد 84852    محل رئيسى  عن تجارة ملبس رياضية  )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 14 ش النزهه - المنشيه - بنها - القليوبية - ملك / فهيم فارس فهيم

411 - سمير معقل سليمان عزب تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3266 

ورقم قيد 84853    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القليوبية ش المحطه - دملو - بنها - 

قليوبيه - بملك / معاذ فتحى عبدالعزيز

412 - ايمان محمد منصور الشامى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3267 

ورقم قيد 84854    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى  - ملك / 

محمد السيد محمد السيد مزروع

413 - مجدى عبدالسلم عبدالخالق على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3279 ورقم قيد 84855    محل رئيسى  عن مكتب استصلح اراضى زراعيه بالعموله, بجهة محافظة القليوبية 

ابوزعبل البلد عزبه البيض - العكرشه - ملك / سيد حامد حسين محمد

414 - احمد سمير معوض عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3280 ورقم قيد 84856    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية 81 ابراج الفرسان - ش 

المعهد بجوار الجوازات - ملك / احمد ابراهيم خليل
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415 - محمود كمال احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3286 

ورقم قيد 84857    محل رئيسى  عن بيع ستائر واقمشه)وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية السلمانيه  ملك //منال عبداللطيف محمد

416 - عبدالرحمن صالح شوقى محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3287 ورقم قيد 84858    محل رئيسى  عن محل بيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية شارع مساكن اليواء- 

بجوار المعهد الدينى- ملك/ احمد ابراهيم محمد

417 - عبدالوهاب طارق عبدالحميد عبدالوهاب خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 3288 ورقم قيد 84859    محل رئيسى  عن توريد وتركيب اعمال التكييف 

والتوريدات العموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية جسر 

النيل - ابو الغيط - بملك / طارق عبدالحميد عبدالوهاب

418 - نصرى جادالكريم بخيت جريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3290 ورقم قيد 84860    محل رئيسى  عن تجاره خامات بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 17 شارع ابناء 

مصطفى درويش مدينه ابن الحكم - بملك/ نبوى احمد اسماعيل

419 - محمد السيد السيد السيد طبل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3293 ورقم قيد 84861    محل رئيسى  عن بيع اللحوم والدواجن, بجهة محافظة القليوبية شارع عزبة الرمل- 

ابوزعبل البلد-الشارع العمومى- ملك/ محمد احمد زكى

420 - محمد نبيل محمد عبدالشافى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3295 ورقم قيد 84862    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومي - 

طريق طنان السد امام مسجد النجار -  بملك / حاتم فوزى السيد زيدان

421 - رحمه محمد وحيد الدين حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3297 ورقم قيد 84863    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية بهاده - بملك/ وفيق سعيد 

عبدا

422 - محمد عبدالعظيم سعيد محمد الجبرونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 3305 ورقم قيد 84865    محل رئيسى  عن تجارة سيارات جديدة و مستعملة و مواتير, بجهة محافظة 

القليوبية كفر منصور - بملك / اسلم رضا حسين

423 - ولء فتحى احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3307 

ورقم قيد 84866    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون تصوير المستندات والطباعه والحاسب اللى وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه لممارسة النشاط (, بجهة محافظة القليوبية الحراز - بجوار الوحده المحليه - بملك / احمد 

سعيد رزق محمد

424 - العزب للمقاولت والتشطيبات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3308 ورقم قيد 84867    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة القليوبية شارع منزل 

الكمارين- طنان- ملك/ شيماء خالد عبدالفتاح

425 - هيام معوض رشاد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3310 ورقم قيد 84868    محل رئيسى  عن بيع منظفات وخردوات, بجهة محافظة القليوبية ش زيد بن حارثه - 

ملك/ حسن سعيد حسن سالم
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426 - أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3312 ورقم قيد 84869    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وبيع قطع غيار سيارات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بعقار2 - الطريق العمومي - 

بجوار سيراميكا ألفا - الخرقانيه - ملك/ محمد نبيل أحمد علي سيدأحمد

427 - شرين علي محمد امام يحي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3319 

ورقم قيد 84870    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القليوبية ش المنشية الجديده - كفر شبين -ملك/ محمد 

ابراهيم علي محمد

428 - ورده عبدالفتاح متولى حسن تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3321 ورقم قيد 84871    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات جديده ومستعمله, بجهة محافظة القليوبية كفر 

ابو ذكرى  - ملك / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن

429 - ابراهيم نصر محمد احمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 3322 ورقم قيد 84872    محل رئيسى  عن صالون حلقه ) تصفيف شعر رجالى (, بجهة محافظة 

القليوبية 5  ش يعقوب - متفرع من ش محمد عيد - قليوب المحطه - بملك / احمد حامد على حسين

430 - رشاد محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3325 

ورقم قيد 84873    محل رئيسى  عن بيع منتجات البان, بجهة محافظة القليوبية 1 شارع ترعه الشابورى 

الرئيسى- مسطرد- ملك/ عبير محمد على

431 - سمير عبدالحميد عبدربه حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3332 ورقم قيد 84874    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل - 

بطا - بملك/ هيام عزت عبدالعظيم

432 - احمد احمد عوض ابوعماره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3337 ورقم قيد 84875    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ادوات صحيه وحديد وسملس ودهانات )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش قيس قليوب المحطه - ملك / عزه 

احمد عوض

433 - حسن حامد عبدا محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3350 

ورقم قيد 84876    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس رجالي ) وذلك دون الملبس العسكرية واكسسورارتها (, 

بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار - ملك / اسلم عصمت ذكي عبدالحفيظ

434 - ايمان ابراهيم محمد ابراهيم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 3351 ورقم قيد 84877    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية بجوار 

مسجد ابو بكر الصديق- البرادعه- ملك/ احمد ابراهيم حسن

435 - محمد علي محمد عاص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3357 

ورقم قيد 84878    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية كفرالصهبي - ملك/ محمد شحات سالم 

عوض

436 - حسن علي عبدا محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3360 ورقم قيد 84879    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه - ملك/ حماده علي عبدا محمود

437 - سماح محمد ابوسريع احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3366 ورقم قيد 84880    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية شارع 

السنترال - اجهور الصغرى- ملك/ عبدالباقى مختار عبدالباقى
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438 - محمد علي حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3367 

ورقم قيد 84881    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة القليوبية 38 ش أحمد شحتو - عزبة عثمان - 

ملك/ مصطفى حسنين محمد شحاته

439 - تامر السيد عواد حمدان شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3368 ورقم قيد 84882    محل رئيسى  عن تصنيع الكاكاو والشكولته والحلويات السكريه, بجهة محافظة 

القليوبية عزبة الشقري - ملك/ محمد السيد عواد حمدان

440 - امينه سيد محمد اسماعيل حجاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3370 ورقم قيد 84883    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الجامع الكبير - زاوية النجار - 

بملك / محمد سيد محمد اسماعيل

441 - جمال سعد سيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3371 ورقم 

قيد 84884    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - شارع نور السلم - الخصوص - ملك/ أحمد سعد مطرواي

442 - ندا محمود سليمان حسن دنيا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3372 ورقم قيد 84885    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش جامع ابو صقر - ملك / محمود 

جمال حسن السيد

443 - ايمان احمد محمد احمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3373 ورقم قيد 84886    محل رئيسى  عن معرض بيع اثاث, بجهة محافظة القليوبية 26 شارع الوحده المحليه 

- بطا - بملك/ احمد محمد احمد

444 - اسامه شريف احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3379 

ورقم قيد 84887    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ق 1 بلوك 19064 الحى الرابع - العبور - بملك/ رضا اب

445 - احمد اشرف علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3385 

ورقم قيد 84888    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع بالسيارات  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش كامل سعيد ميت 

نما قليوب -القليوبيه ملك //اشرف علي ابراهيم

446 - فاروق ياسر فاروق على يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3390 ورقم قيد 84889    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها 

(, بجهة محافظة القليوبية ش وابور الخليج - سيدى سعيد - ملك / رجب محمد احمد البقلى

447 - محمد الشحات علي الفرماوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3398 ورقم قيد 84890    محل رئيسى  عن بيع مسحوق ومنظفات, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - زاوية 

النجار - ملك/ صبحي لطفي محمد الشربيني

448 - رضا فكري ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3401 

ورقم قيد 84892    محل رئيسى  عن اتيليه حريمي )بيع وتاجير فساتين (, بجهة محافظة القليوبية ش الساحل -

بطا القليوبيه ملك //محمد عبدالسلم محمد

449 - كريمان أحمد كميل كرم الدين السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 3406 ورقم قيد 84893    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بعقار - شارع جسرالنيل - باسوس - ملك/ شلبي 

شلبي أحمد عوض
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450 - مصطفى هانى ابوسريع محمد رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 3414 ورقم قيد 84894    محل رئيسى  عن توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية باسوس الموزه حوض فخر الدين - القناطر الخيريه - بملك/ محمود 

سيد احمد سيد

451 - مصطفى كامل احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3415 ورقم قيد 84895    محل رئيسى  عن تصنيع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور الرضى - 

عزبة مهدى - قرية عرب ابوالغيط- ملك/ محمد سالم محمد

452 - وليد فتحى عبدالستار خليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3416 ورقم قيد 84896    محل رئيسى  عن بيع وصيانة واصلح موتوسيكلت وقطع غيارها, بجهة محافظة 

القليوبية برشوم الكبرى - بملك / صبرى فاروق مهدى طعيمه

453 - محمد سمير محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3417 ورقم قيد 84897    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية( وتوريدات عموميه ومقاولت )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة 

محافظة القليوبية كفر الجزار - بملك /محمد عبداللطيف محروس سلمه

454 - ابراهيم مصطفى عبدالحليم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3426 ورقم قيد 84898    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 21 ش 

محمد سالم - اتريب - بملك / محمود ابراهيم محمد

455 - كريم رشاد محمد عوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3427 

ورقم قيد 84899    محل رئيسى  عن مصنع نسيج وتريكو دائرى, بجهة محافظة القليوبية ش علم عبدالعظيم من 

ش 0 رشاد عوده - مدينه بدر الصناعيه - ملك / نغم حسين ابراهيم عبيد

456 - سمير عبدالعزيز محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3428 ورقم قيد 84900    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كوبرى الحادثه -  بملك/ كمال عبدالعزيز محمد

457 - سيد محمد عطاا محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3431 ورقم قيد 84901    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط- ملك/ محمد عطاا محمد

458 - عزت فوزى عزت راشد خضر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3433 ورقم قيد 84902    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه )وذلك دون عرض المصنفات واستخدام النترنت(, 

بجهة محافظة القليوبية 5 شارع الساحل الرئيسى - بطا - بملك / السيد محمد بسيونى ابراهيم نجم

459 - عمر بخيت أبوعوف يحيى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3437 ورقم قيد 84903    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية محل دورين بعمارة الحريه - عقار1 - شارع المديريه القديمه - بنها أول - ملك/ بخيت 

أبوعوف يحيى محمد

460 - احمد خالد ربيع عواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3443 ورقم 

قيد 84904    محل رئيسى  عن حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع حمزه من حسن بكر- عزبة احمد 

سليم- ملك/ خالد ربيع عواد
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461 - نبيله ابادير فهيم يواقيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3444 

ورقم قيد 84905    محل رئيسى  عن تجارة دخان وسجائر )المصرح بتداولها وذلك بعد الحصول على الموافقات 

والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - قرية 

كفرعطاا - ملك/ محب مريد شفيق جرجس

462 - ايمان محمد مصطفى سالم غزاله تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3448 ورقم قيد 84907    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعلفه, بجهة محافظة القليوبية كفرمويس - ملك / فرج 

عبدا فرج عبدالمعطى

463 - حسين حسن محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3449 ورقم قيد 84908    محل رئيسى  عن بيع وتوريد مستلزمات الورش والمصانع, بجهة محافظة القليوبية 

شارع مصرف اسكندر- ابوسنه- ملك/ حسن عبدالمنعم فوده

464 - محمد عبدالفتاح عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3450 ورقم قيد 84909    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع كوتشي, بجهة محافظة القليوبية عرب الحارث - 

ملك/ سعيد شحات محمد مرسي

465 - اشرف بدر توفيق نخله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3455 

ورقم قيد 84910    محل رئيسى  عن مكتبه ) تجاره الدوات المدرسيه (  )وذلك فيما عدا تصوير المستندات 

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

العمومى بجوار موقف التكاتك - الخصوص - ملك / محمد عبداللطيف محمد

466 - مرفت بيومى احمد سعيد الحجار تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3456 ورقم قيد 84911    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضى- ابو مترد- ملك/ محمد 

محمود على

467 - اميره محمد جادالكريم عبادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3457 ورقم قيد 84912    محل رئيسى  عن مزرعه لبيع وتربية دواجن, بجهة محافظة القليوبية كوم الطرون - 

بملك / جمال مصطفى السيد مصطفى

468 - مهند محمد سعد الجوهري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3459 

ورقم قيد 84913    محل رئيسى  عن مطعم تقديم وبيع بيتزا, بجهة محافظة القليوبية محل21 - يوني مول - ق4 

- بلوك 25025 - الحي الترفيهي - ملك/ صابر المتولي محمد , يحيى المتولي محمد

469 - هانى ابوسريع عبدالرحيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3460 ورقم قيد 84914    محل رئيسى  عن مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية اجهور الصغرى - ملك / وليد عبدالرحمن عبدالرحيم حسين

470 - محمد ابراهيم محمد محمود على عسره تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 3461 ورقم قيد 84915    محل رئيسى  عن مكتب استيراد قطع غيار السيارات )وذلك فيما عدا المجموعة 

19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على 

الصادرات والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية اجهور الصغرى- ملك/ ابراهيم محمد محمود
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471 - عمرو مصطفى احمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3462 ورقم قيد 84916    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 24 ش ابو بكر الصديق - الوحده العربيه - بملك / امال محمد 

عبدالعاطى

472 - ايمن صلح احمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3474 ورقم قيد 84917    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية شارع 

الجيزاوى الشرقاويه البحريه - ملك / عمرو سيد محمد محمد

473 - باسم منير داهش صليب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3477 

ورقم قيد 84918    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية ش محمد محمود بحوض 

النوار ارض السيده عائشه - الخصوص - ملك /رافت زكى حبيب رفيله

474 - محمد ابراهيم محمد يسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3478 ورقم قيد 84919    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش السيد ابو خليل - قليوبيه - بملك / ابراهيم محمد يسن ابراهيم

475 - احمد مصطفى محمود محمدالديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3480 ورقم قيد 84920    محل رئيسى  عن مكتب تدريب وتسويق وخدمات تسويقية وادوات تدريبية وتنظيم 

واقامة ندوات ومؤتمرات )فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ودون الندوات والمؤتمرات السياحيه (, بجهة محافظة 

القليوبية 40 شارع عبدالعظيم عبدالحى - الحرس الوطنى -  بملك/ فاطمه محمود سليمان عليوه

476 - هانى رسمى زكى بسطاروس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3484 ورقم قيد 84921    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية ش سعيد 

شعبان من ش ترعة الزنانيرى - الخصوص - ملك /  عادل  رسمى زكى بسطاوى

477 - احمد سعيد عبدالقادر سيد على الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 3487 ورقم قيد 84922    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد 

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

هيب - قليوب البلد - ملك / امال سيد سالم معن

478 - نهى السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3494 

ورقم قيد 84923    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش 15 مايو - تقاطع ش احمد عرابى 

ابراج سيتى مول - بملك / هانى صلح عبدالظاهر عبده

479 - اسراء محمد عبد المنعم محمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3498 ورقم قيد 84924    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه ) دون التدريب وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش البحر المريج - ملك / محمد عبدالمنعم محمد صقر

480 - عاشور حنفي محمود حمزه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3504 

ورقم قيد 84925    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار شارع فارس البقال - باسوس 

- ملك/ محمود حنفي محمود حمزه

481 - مصطفى محمود طه عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3513 ورقم قيد 84926    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) وذلك في حدود اللوائج والقوانين المنظمة لذلك (, 

بجهة محافظة القليوبية 8ش فجر السلم - متفرع من ش الشعراوي - اتريب- ملك/ فتحي ابراهيم مغاوري
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482 - رياض عيد رياض عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3520 ورقم قيد 84927    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد بحيري - الطريق العمومي - ملك/ احمد عيد رياض

483 - زهنى مصطفى زهنى حسن فاضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 3527 ورقم قيد 84928    محل رئيسى  عن تكسير كاوتش داخلى, بجهة محافظة القليوبية السكه السابعه 

شلقان  -ملك //مصطفي زهني حسن

484 - محمد السيد السيد عبدربه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3531 ورقم قيد 84929    محل رئيسى  عن تجارة وبيع جميع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القليوبية امام 

مكتب البريد - كفر ابوزهرة - ملك / احمد السيد السيد عبدربه

485 - انتصار عبدالفتاح محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3533 ورقم قيد 84930    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية الشموت - بملك / محمود فتحى 

محمود السيد

486 - محمد عفيفي السيد محمد الشحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3535 ورقم قيد 84931    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع وتوريدات ومقاولت )وذلك دون توريد العماله 

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

بالدور الرابع عشر علوي برج السنهوري - بجوار نفق الشموت - طريق مصر إسكندريه الزراعي - بنها - ملك/ 

محمد أحمد سعيد محمود محمد

487 - احمد علي مصطفي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3537 ورقم قيد 84932    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه ومنزليه )فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش المدرسه -ميت حلفا -ملك //ليلي عبدا عثمان

488 - علء السيد نجدى عبده بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3539 ورقم قيد 84933    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية دار الكتب - بملك / السيد نجدى عبده بسيونى

489 - احمد فريد عبدالحكم فريد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3540 

ورقم قيد 84934    محل رئيسى  عن حظيره تسمين وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية ش سيد 

امريكانى بجوار مؤسسه المبروك عزبه العمده - بهتيم - ملك / هناء فريد عبدالحكم فريد

490 - محمود محمد خطاب السايس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3541 ورقم قيد 84935    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبليا, بجهة محافظة القليوبية سكه المدينه -طنان 

ملك //محمد خطاب عبوده

491 - سعد عادل سعد سلمه العيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3548 ورقم قيد 84936    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر عبدالسيد نوار- ملك 

/ عادل سعد سلمه العيسوى

492 - هشام عصام محمد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3552 

ورقم قيد 84937    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية محل عقار6 - شارع كلية التجاره - بنها الجديده - ملك/ أحمد بهجت عبدالفتاح
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493 - محمد سعيد محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

3555 ورقم قيد 84938    محل رئيسى  عن مكتب توريدات محاصيل زراعيه وتوريدات عموميه )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفرمنصور - ملك / احمد سعيد محمد 

عبدالهادى

494 - احمد عاطف ابراهيم ابوالعطا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 3556 ورقم قيد 84939    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية 10ش فوده - منشية النور - ملك/ محمد  ابراهيم ابوالعطا محمد

495 - أحمد علي أحمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 3558 ورقم 

قيد 84940    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

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

أبوزعبل - مدينة المل - ملك/ محمد هلل محمود عوده

496 - احمد خالد حنفى محمود عدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3562 ورقم قيد 84941    محل رئيسى  عن تصنيع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى 

شارع الرشاح بجوار الفيل - باسوس- بملك/ انتصار بدراوى خليل عوض

497 - مؤسسه سعيد عبدالحميد لتجاره الدوات الكهربائيه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 

28-02-2023 برقم ايداع 3563 ورقم قيد 84942    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه ) ذلك عدا 

الكمبيوتر والطباعه والحبار والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية محل 8 عماره 7 عمارات  الشمس محليه 34 

الحى الثانى - ملك / ياسر محمد محمد حسن

498 - أماني كمال إبراهيم إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3565 ورقم قيد 84943    محل رئيسى  عن تجارة المبيدات الحشريه والبذور الزراعيه )وذلك بعد الحصول 

على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة القليوبية محل 

بالدور الرضي بعقار - شارع داير الناحيه - مشتهر - ملك/ إيمان حسن مسعود عبدا

499 - حسام اشرف احمد عيد لطفى صبيح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3567 ورقم قيد 84944    محل رئيسى  عن بيع المنظفات الصناعية وادوات النظافة بالجملة, بجهة 

محافظة القليوبية شارع السوق- الشموت- ملك/ سالم عبدا عبدالعال

500 - نجلء حمدى حسانين محمد الفرماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3568 ورقم قيد 84945    محل رئيسى  عن بيع وشراء المواد البلستيكية والورقية ومخلفاتهما ) فيما عدا 

الطباعه (, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الرحمه المهداه - قلما - ملك / سيد عبدالحميد ابراهيم العواديه

501 - اشرف محمد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3569 ورقم قيد 84946    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابية والخردوات واكسسوارات المحمول )

وذلك فيما عدا الكمبيوتر وتصوير المستندات والطباعة والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب واستخدام 

النترنت(, بجهة محافظة القليوبية مجول - ملك/ الدسوقي محمد محمد

502 - محمود السيد ابراهيم عفيفى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3571 ورقم قيد 84947    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القليوبية ساحل دجوى - عزبه الزيات - 

ملك / ورثه المرحوم / فتحى محدى طه احمد الزيات

503 - يوسف وائل شعبان عبدالعزيز النجولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3574 ورقم قيد 84948    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت توريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش مدخل قلما - قلما  - ملك / امير وائل شعبان
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504 - سلمي احمد سيد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3575 ورقم قيد 84949    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش ترعه النحاس حى الشجار امام مسجد الصفا - قليوب المحطه - ملك / 

اسماعيل رمضان اسماعيل سعد

505 - هانم عبدالمنعم على اسماعيل عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3576 ورقم قيد 84950    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية شلقان- ملك/ سيد كمال 

عطية

506 - مروه عبدالعليم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3577 

ورقم قيد 84951    محل رئيسى  عن اتيليه تاجير فساتين زفاف, بجهة محافظة القليوبية شارع الترعه- جمجره 

القديمه - ملك/ محمد علي عبدا علي

507 - عاطف محمد محمود أحمد أبوسلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3580 ورقم قيد 84952    محل رئيسى  عن تصنيع ورق وكرتون, بجهة محافظة القليوبية أرض أولد 

عطيه - جسر النيل - ملك/ محمد أبوطالب إبراهيم

508 - عبير مصطفى سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3589 

ورقم قيد 84953    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

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

بملك / مصطفى سيد ابراهيم الصيفى

509 - أمير لتجارة الحبوب والعلف وخاماتها تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3594 ورقم قيد 84954    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وأعلف وخامتها, بجهة محافظة القليوبية محل 

بعقار - شارع خلف مكتب البريد - بلتان - ملك/ كريم عبدالعزيز السيد

510 - خالد ممدوح السيد ابراهيم شلبى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3595 ورقم قيد 84955    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية سندنهور - بنها - شارع المقابر - ملك 

/ على رجب احمد حسن نصر

511 - عبدالعظيم عادل عبدالعظيم حسن الغزاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-28 

برقم ايداع 3596 ورقم قيد 84956    محل رئيسى  عن تصنيع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عنبر 

دور ارضى - ش ارض الساحل - باسوس - ملك / ايمن السيد على ابراهيم

512 - احمد محمود احمد محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3598 ورقم قيد 84957    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 3-نامول- 

ملك/ حمدى محمد عبدالسلم

513 - مؤسسة مصطفى للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3600 ورقم قيد 84958    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية حى الزهور - باسوس -  بملك / مصطفى على مصطفى

514 - رامي رمضان عبدالغفار احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3601 ورقم قيد 84959    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية دجوى- ملك/ احمد سعيد عبده عامر
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515 - هويدا محمد عبدالتواب سليمان حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3608 ورقم قيد 84960    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش جسر النيل - 

ابوالغيط  - ملك/ جوده محمد عبدالمقصود

516 - سند جمال سيد حسان محيسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3610 ورقم قيد 84961    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي بعقار - كفرعليم - ملك/ جمال 

سيد حسان محيسن

517 - عبدالقادر عبدالمنعم خضر متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3613 ورقم قيد 84962    محل رئيسى  عن محل بيع اقمشه  )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش المديريه - ملك / محمد عبدالرحمن عياد

518 - شاديه مصطفى سالم رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3614 ورقم قيد 84963    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب وصيانة تكييفات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي بعقار - شارع أحمد فؤاد شكشك 

- حوض الملحه - القلج - ملك/ محمد محمد محمد بدوي

519 - محمود محمد نجيب عبدالفتاح محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 3615 ورقم قيد 84964    محل رئيسى  عن خرازة بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى - ش 

مسجد السلم - ابو الغيط - بملك / محمد عطيه محمد خضر

520 - هدى محمد عبدالحليم حتاته تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3620 

ورقم قيد 84965    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش اللبودى  ملك / سعاد محمد عبدالحليم حتاته

521 - عادل شعبان احمد سنهابى حسين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3622 ورقم قيد 84966    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية شارع مستشفى 

الجزام- عزبة البيض-ملك/ ايهاب عبدالعاطى عبدالمقصود

522 - مروه مجدى احمد السيد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3623 ورقم قيد 84967    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية بهاده - ملك / 

رمضان يحى على احمد مصطفى الخولى

523 - طه أحمد طه محمد مرشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3631 

ورقم قيد 84968    محل رئيسى  عن ورشة أعمال تكييف وتبريد, بجهة محافظة القليوبية شارع جسرالنيل - نزلة 

العميا - أبوالغيط - ملك/ أحمد طه محمد مرشد

524 - عطيات رمضان محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3633 ورقم قيد 84969    محل رئيسى  عن سوبر ماركت) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية عمارة 

204- محل رقم 1- محلية 12- الحى الول- ملك/ عطيات رمضان محمد
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فروع الفراد

1 - مصطفي خيري مجاهد خطاب  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1973 ورقم قيد   55379  محل فرعى  

عن بيع حلويات  بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار - الطريق السريع - ملك/ حسن محمد حسن شحاته

2 - علء عز الدين محمد عبدالسلم  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1997 ورقم قيد   63299  محل فرعى  

عن  بيع مواد غذائية وعطاره  بجهة محافظة القليوبية نوى-طريق القشيش شبين القناطر- القليوبية - ملك/طاهر محمد 

محمد

3 - ياسر محمد الدسوقي كامل عبدالسلم شعلن  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2019 ورقم قيد   68526  

محل فرعى  عن بيع انواع الوقود الصلبه والسائله والغازيه وما يتصل بها من منتجات بالجمله ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة القليوبية ش الشيخ عثمان - عزبة ابو خضره - شبين القناطر - القليوبيه - بملك / 

ايمان عفيفي عبدالخالق

4 - محمد حسين سيد محمد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2051 ورقم قيد   6182  محل فرعى  عن  بيع 

سلع تموينية ) بيع بقالة تموينية (  بجهة محافظة القليوبية شارع ابوبكر الصديق- عزبة علم- الخصوص- ملك/ فتحى 

سيد معبد

5 - عامر احمد عوده نصرا  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2080 ورقم قيد   46207  محل فرعى  عن 

توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(  بجهة محافظة القليوبية جزيرة بلى - 

عرب اسماعيل  - ملك / سلمه محمد سالم

6 - مصطفى عبدالمقصود ابراهيم محمد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2070 ورقم قيد   62239  محل 

فرعى  عن مصنع حلوه طحينيه وطحينه  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 16 ش حنفي -بطا - ملك /سعيد سالم 

حسن

7 - اسلم جمال شعبان عبدالكريم شعبان  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2085 ورقم قيد   72146  محل 

فرعى  عن مصنـع بلستيـك  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى- شارع الكوبرى الجديد- بجوار المعهد الدينى- 

باسوس- ملك/ ثروت صبحى بيومى

8 - عزيزه عبدالمنعم سيد محسن  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   2264 ورقم قيد   17694  محل فرعى  

عن تجارة وبيع العلف  بجهة محافظة القليوبية شارع السوق- بجوار صيدلية صلح- ملك/ حسن عبدا امام

9 - نعمات خليل محمد الكلف  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   2283 ورقم قيد   23579  محل فرعى  عن 

مكتب نقل عمال ورحلت ) وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية الناصرية -  ملك/ فريج ابراهيم ابراهيم خليفه

10 - محمد على عبدالحليم قاسم خليفه  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   2241 ورقم قيد   59847  محل 

فرعى  عن تصنيع صناديق بلستيك  بجهة محافظة القليوبية جزء من مساحة 1200م2 - القشيش - ملك / هشام ابو 

غازى حسن

11 - محمد فرج حسب النبى ناجيه  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   2371 ورقم قيد   3623  محل فرعى  

عن تجارة وتوريد خامات المنظفات  بجهة محافظة القليوبية كفر الحارث - ملك //لطفي محمد حسن حسين

12 - سمير صبحى احمد السيد على  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   2418 ورقم قيد   64409  محل فرعى  

عن بيع مفروشات وسجاد وتوريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (  بجهة محافظة 

القليوبية 30ش كرم - الشديه  - ملك/ حسام الدين السيد محمود عامر

13 - فتحي اسماعيل فتحي سالم  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2513 ورقم قيد   82815  محل فرعى  

عن تعبئة وتوزيع مواد غذائيه ) خل ( يدوى  بجهة محافظة القليوبية تصفا - داير الناحيه - بملك / خالد ذكر ا 

عبدالرازق

14 - سعيد محمد حبيب ا نصر سيد احمد  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   2830 ورقم قيد   26855  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه-ملك//محمود حسن محمد

Page 49 of 128 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

15 - زينب السيد محمود محمد المشد  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   2821 ورقم قيد   64976  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي -ملك //سامح ابراهيم السيد

16 - دعاء رمضان عبدالحميد محمد النادى  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   2788 ورقم قيد   84260  محل 

فرعى  عن بيع مواد غذائية  بجهة محافظة القليوبية شارع السلطان حسين ملك //انتصار محمد سيد

17 - دعاء رمضان عبدالحميد محمد النادى  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   2796 ورقم قيد   84260  محل 

فرعى  عن بيع مواد غذائية  بجهة محافظة القليوبية شارع ابراهيم باشا -قليوب-القليوبيه ملك //خالد محمود بدوي

18 - اسلم عبدالنبى خضرى عواد خطاب  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   2895 ورقم قيد   73764  محل 

فرعى  عن مطعم اسماك  بجهة محافظة القليوبية محل رقم 5 مركز تجارى رقم  11 حى المجد - منطقه 2600 فدان - 

العبور الجديده - ملك / اسلم عبدالنبى خضرى عواد خطاب

19 - طارق انور خليفه يونس  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2968 ورقم قيد   84765  محل فرعى  عن 

معرض بيع سلك رباط ومسمار  بجهة محافظة القليوبية امام مسجد قنديل بملك ساميه عثمان حسن

20 - طارق انور خليفه يونس  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2968 ورقم قيد   84765  محل فرعى  عن 

معرض بيع سلك رباط ومسمار  بجهة محافظة المنوفية اشمون عزبة ابو صلح بملك / انور خليفة يونس

21 - غاده فوزى عبدالرحمن امام  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   3052 ورقم قيد   76890  محل فرعى  

عن بيع ملبس ومفروشات ) وذلك دون الملبس العسكرية واكسسواراتها (  بجهة محافظة القليوبية شارع  مسجد 

الصحابه - طنان - ملك / فاروق محمد احمد حسن

22 - محمد سيد حسين قطب غانم  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   3164 ورقم قيد   66437  محل فرعى  

عن مصنع ملبس جاهزه ويونيفورم فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها  بجهة محافظة القليوبية 3شارع مسجد 

الرحمن الرحيم - سندبيس - ملك/ هشام محمد أحمد حسين

23 - حسن محمد المنهى محمد حسن الكيلنى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   3238 ورقم قيد   82309  

محل فرعى  عن معلف تربية وبيع مواشى  بجهة محافظة القليوبية المنشأه الصغرى - ملك/ إسلم رضا حسين شاهين

24 - ابراهيم ابوالسعود فرحات عيسى  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   3314 ورقم قيد   70811  محل 

فرعى  عن نقل عمال ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى  (  بجهة 

محافظة القليوبية ش ابوالسعود - الخصوص - ملك / السيد محمد سيد احمد خليل

25 - عادل عبد الرحمن منصور فوده  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   3299 ورقم قيد   84864  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة القليوبية 2 ش ابو ربى بملك كريم محمود على حسن الساعى

26 - عادل عبد الرحمن منصور فوده  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   3299 ورقم قيد   84864  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة المنوفية طليا بملك عبدالعليم عبدالحميد ابو فرج

27 - رزق لتجاره الجهزه الكهربائيه  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3420 ورقم قيد   28870  محل 

فرعى  عن تجاره اجهزه كهربائيه  بجهة محافظة القليوبية 1 ش القاضي -سوق الثلثاء -القناطر الخيريه القليوبيه 

ملك//زكريا عبدالمنعم محمد

28 - صيدليه / ريحاب علي محمد علي يونس  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3397 ورقم قيد   62836  

محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القليوبية بهاده- ملك/احمد سلمه قاسم

29 - مصطفى محمد رشدى قاسم  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   3554 ورقم قيد   40536  محل فرعى  

عن ورشة تشغيل معادن  بجهة محافظة القليوبية ش رشدى الصعيدى - القلج - الخانكه - قليوبيه - بملك / محمد رشدى 

قاسم محمود

30 - سمير محمد البيومى احمد رمضان  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   3489 ورقم قيد   50397  محل 

فرعى  عن تجارة مواد بتروليه )وذلك عدا التنقيب وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(  بجهة 

محافظة القليوبية حوض العمده - ملك/ سمير محمد البيومى احمد رمضان
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31 - مصطفى محمد محمد على خطاب  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   3476 ورقم قيد   58280  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة القليوبية 115 شارع العاشر من رمضان - ملك/ ورثة إبراهيم محمد سالم )

فتحي,محمود,حسن,حسين,تيسير,مديحه( / وورثة محمد إبراهيم محمد سالم وهم )ماجده,محمود,زينب,أسماء(

32 - فاروق ياسر فاروق على يونس  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   3515 ورقم قيد   84889  محل 

فرعى  عن تجارة ملبس جاهزة )وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها (  بجهة محافظة القليوبية شارع حسين 

رشدى -  ملك / عمر احمد عبدالحميد حامد صالح

33 - فاروق ياسر فاروق على يونس  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   3512 ورقم قيد   84889  محل 

فرعى  عن تجارة ملبس جاهزة )وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها (  بجهة محافظة القليوبية شارع ميدان 

سيدى سعيد - ملك / عفيفى محمد عفيفى

34 - مصطفي رشاد عبداللطيف احمد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   3625 ورقم قيد   82868  محل 

فرعى  عن جزارة  بجهة محافظة القليوبية محل رقم 18 الحى الول محلية 8 مدينة - بملك/  محمد عبدالكريم محمد 

حسن

35 - مصطفي رشاد عبداللطيف احمد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   3627 ورقم قيد   82868  محل 

فرعى  عن جزارة  بجهة محافظة القليوبية محل رقم 20 الحى الول محلية 8 مدينة العبور- بملك / محمود امين محمد 

منصور

36 - عبدالعزيز يحي عبدالعزيز محمد حجاجي  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   3618 ورقم قيد   84358  

محل فرعى  عن تجارة اعلف وحبوب  بجهة محافظة القليوبية مرصفا - ملك / محاسن عبدالمنعم عبدالعزيز ابراهيم

37 - نهى السيد محمد السيد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   3585 ورقم قيد   84923  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة القليوبية 20 شارع سعد عبدالعليم متفرع من شارع احمد عرابى - منشيه عبدالمنعم رياض - 

بملك/هانى صلح عبدالظاهر عبده
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قيود الشركات

1 - وائل محمد امين وشركائه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

2204 ورقم قيد  84511    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات وصيانه السيارات والتوريدات العامه)

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(  بجهة محافظة القليوبية 8شارع فريد ندا - الدور 

الخامس

2 - محمود احمد عبدربه زيدان وشريكه شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    2409 ورقم قيد  84583    مركز عام  عن تجارة وتشغيل وتشكيل المعادن  بجهة محافظة القليوبية ابو 

سنه - من الطريق البطىء ش محمد احمد النمر

3 - مايسه مجدي عبدا وشركاها شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

2621 ورقم قيد  84648    مركز عام  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية 36 شارع الجامع 

- باسوس

4 - محمد كمال وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    2643 

ورقم قيد  84656    مركز عام  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(  بجهة محافظة القليوبية شارع البحر

5 - حمدي محمد السعيد احمد وشريكه اشرف محمد السعيد شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    2946 ورقم قيد  84759    مركز عام  عن توريد مواد بناء )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(  بجهة محافظة القليوبية كفر مويس - بنها - ملك /حمدي محمد 

السعيداحمد واشرف محمد السعيداحمد

6 - محمد ناصر وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

3176 ورقم قيد  84826    مركز عام  عن التصدير والتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية  ) فيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت توريد العماله وفى حدود اللوائح والقوانين والقرارات المنظمه لذلك  (  بجهة 

محافظة القليوبية سنتر الياسمين - مبنى ج - الدور الول فوق الرضى - محل 51

7 - شركة مصطفى رضا زين العابدين محمد وشريكه لتجارة وتوزيع مستلزمات الكاوتش شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    3447 ورقم قيد  84906    مركز عام  عن تجارة 

وتوزيع مستلزمات الكاوتش  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى 8 ش البرماوى - منشية النور
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فروع الشركات

1 - محمود عواد محمود وشريكه ابراهيم عواد محمود   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2823 ورقم قيد   

34019   فرعى  عن ريبوند )بواقي السفنج( وتشغيل السفنج والمراتب وصناعتها  بجهة محافظة القليوبية 

عزبة شرف الدين - عزبة جلل علم - سنديون

2 - عباد الرحمن للستيراد والتصدير والتوريدات العمومية   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2823 

ورقم قيد   34019   فرعى  عن ريبوند )بواقي السفنج( وتشغيل السفنج والمراتب وصناعتها  بجهة محافظة 

القليوبية عزبة شرف الدين - عزبة جلل علم - سنديون

3 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    3010 ورقم قيد   

72781   فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة 

القليوبية طنط الجزيره

4 - شركة الزهر للتجارة والتوزيع   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    3010 ورقم قيد   72781   

فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة القليوبية 

طنط الجزيره
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 محو - شطب

1 - ابوسمره لتجارة الخرده  تاجر فرد سبق قيده برقم   7568 قيد فى 27-08-2008 برقم ايداع  4439 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه 
بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

2 - نسيم كمال صبحى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   19630 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع  15618 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الفرع نهائيا

3 - احسان محمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   24030 قيد فى 05-03-2012 برقم ايداع  1130 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه 
بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

4 - شريف عباس بيومى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38998 قيد فى 28-05-2015 برقم ايداع  4400 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

5 - خالد محمود احمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41842 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع  9513 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

6 - ابراهيم سلمه عبدالغنى جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   47289 قيد فى 01-01-2017 برقم ايداع  17 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

7 - تعديل السم التجاري الي  مؤسسه حجازي للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم   52614 قيد فى 

02-01-2018 برقم ايداع  71 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو 
بموجب شهادة الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

8 - امل حسان حسان محمد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56007 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع  

8432 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

9 - محمد عبدالمنعم محمد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   67558 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

11124 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب قيد الفرع بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للفرع

10 - كرستينا عاطف كامل حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   68244 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  9645 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

11 - مصطفى رمضان رجب جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   70702 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  21 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

12 - منى سليمان حسن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   72458 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع  3956 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

13 - منى عبدالرحمن محمد عبده فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   77846 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

2746 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

14 - وائل عبدالوكيل عبدالعظيم مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   79455 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع  

7510 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - احمد عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   80535 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع  10910 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

16 - عمر فتحى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4871 قيد فى 18-03-2008 برقم ايداع  1358 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط
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17 - سامح نبيل سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   19191 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع  5197 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وانهاء النشاط

18 - سامح نبيل سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   19191 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع  889 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للرئيسى والرئيسى الخر

19 - كركر ترافيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28437 قيد فى 03-02-2013 برقم ايداع  702 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه 
بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

20 - حسام الدين حسانين محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   42078 قيد فى 12-01-2016 برقم ايداع  

247 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

21 - عمر يوسف ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   62376 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع  10561 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

22 - ولء جمال يوسف عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   68479 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

10068 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

23 - حنان احمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   70441 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  13922 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

24 - احمد لطفى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71427 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  1477 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه 
بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

25 - كريم مدنى السيد مدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   74561 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  9351 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه 
بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

26 - حسام مسلم عبدالفتاح محمد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   74625 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع  

10788 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الفرع

27 - ايناس فتحى عبدالمجيد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   75085 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  

10673 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

28 - رشا سيد محمود جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78335 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  4190 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

29 - عرفات عبدالقادر بكر جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   14718 قيد فى 14-03-2010 برقم ايداع  1240 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

30 - جوزيف وليم عزمى محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم   20617 قيد فى 16-06-2011 برقم ايداع  

2740 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

31 - راغدة رشاد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27134 قيد فى 31-10-2012 برقم ايداع  5514 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

32 - محمد خليل اسماعيل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31664 قيد فى 19-11-2013 برقم ايداع  

6014 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

33 - اسامه فواد حسين الهضيبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32411 قيد فى 22-01-2014 برقم ايداع  376 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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34 - أضافه السم التجارى

 1- مكتب احمد يوسف ناصر للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   33419 قيد فى 2014-04-13 

برقم ايداع  2171 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

35 - كمال كامل محمود دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   40326 قيد فى 08-09-2015 برقم ايداع  6785 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للوفاه

36 - منى مصطفى عبدالصمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   47002 قيد فى 14-12-2016 برقم ايداع  

10278 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

37 - مسعد عبدربه حسن عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   48254 قيد فى 28-02-2017 برقم ايداع  1918 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

38 - سامى خليل صالح عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62212 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع  

10205 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

39 - عائشه عبدا مسرجه  تاجر فرد سبق قيده برقم   63215 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع  12481 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

40 - منير عماد احمد يوسف الدجوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68597 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

10287 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

41 - شعراوى هشام محمود محمد شعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72199 قيد فى 17-03-2021 برقم 

ايداع  3295 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

42 - ناهد عبدالهادى ابراهيم عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1695 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع  

1799 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

43 - رجاء عبدالوهاب عبدالرحيم عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   16985 قيد فى 22-08-2010 برقم ايداع  

4501 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الوفاه

44 - مصطفى عبدالنبى محمد حماده عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   25363 قيد فى 13-06-2012 برقم 

ايداع  2998 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

45 - صباح فتحى ابراهيم شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   28509 قيد فى 10-02-2013 برقم ايداع  813 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

46 - عماد عبدالملك احمد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30696 قيد فى 22-08-2013 برقم ايداع  

4396 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

47 - محمود محمد احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   38164 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع  

2881 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

48 - حسام حسن عبدالشافى محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   50640 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع  

7209 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

49 - حماده حلمى عبدالبديع عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51024 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

8136 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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50 - احمد توفيق حسن زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52255 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع  19137 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للفرع

51 - احمد خالد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   54498 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع  4577 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

52 - احلم فوزى يسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58878 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  2458 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشا نهائيا

53 - جرجس كمال عطيه جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   66036 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع  

5416 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

54 - شيماء وحيد محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   67323 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  

7983 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

55 - فوزيه محمد عبدالعزيز الشبلنجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   74229 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  

8535 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

56 - ناصرين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   35269 قيد فى 2014-10-08 

برقم ايداع  5486 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك المشاط نهائيا

57 - ايمن سامى موسى حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   36360 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع  7392 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

58 - عبدا رمضان الشافعى معوض عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62005 قيد فى 2019-10-09 

برقم ايداع  9740 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

59 - احمد عبدالسميع عوض عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   63699 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع  

370 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

60 - ياسر محمود محمود عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   64046 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  

1139 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

61 - رمضان الشافعى معوض عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68294 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع  

9738 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

62 - احمد عبدالرحمن فرج ا على فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   69565 قيد فى 17-11-2020 برقم 

ايداع  12175 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

63 - تهاني كمال بيومي سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   70844 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  294 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية المصرية 
بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

64 - عبداللطيف عبدالظاهر عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75228 قيد فى 18-11-2021 برقم 

ايداع  13175 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 13175 

بتاريخ 2021/11/18 ومقيد برقم 75228 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

65 - عبداللطيف عبدالظاهر عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75228 قيد فى 05-10-2021 برقم 

ايداع  11040 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للرئيسى والرئيسى الخر
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66 - محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد أبوغنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   75876 قيد فى 31-10-2022 برقم 

ايداع  16455 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 16455 بتاريخ 

2023/10/31 ومقيد برقم 75876 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

67 - روبيل للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   77162 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  762 وفى تاريخ  

07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

68 - انصاف محسن حسن على الزمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   5017 قيد فى 27-03-2008 برقم ايداع  

1524 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

69 - عادل يوسف قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17526 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع  5212 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

70 - عبدالحميد على عبدالحميد على المهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   32047 قيد فى 18-12-2013 برقم 

ايداع  6659 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

71 - ابوالمعاطى محمد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38133 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  2811 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

72 - عمرو رجب مراد غنيمى عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   55441 قيد فى 09-07-2018 برقم ايداع  

6833 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

73 - وليد محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   59600 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع  4176 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه 
بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

74 - غادة عبدالقوى عبدالقادر عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61386 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع  

8290 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

75 - محمد سعيد محمد ناجيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   76528 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  14410 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

76 - فاطمه رجب عبدالجواد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14424 قيد فى 21-02-2010 برقم ايداع  871 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

77 - محمود جلل مختار عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16093 قيد فى 20-06-2010 برقم ايداع  

3324 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

78 - تامر ابوهريره عبدالمجيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33130 قيد فى 20-03-2014 برقم ايداع  

1627 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

79 - حسام احمد ابوزيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45729 قيد فى 18-09-2016 برقم ايداع  7599 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

80 - مكتب سند للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   54970 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع  5684 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

81 - احمد سيد مدبولى محمد حسوبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   58008 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع  

3157 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للرئيسي الخر التابع

82 - هيام سمير حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   59923 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع  4887 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 
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83 - محمد سليمان حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   60342 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع  5888 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

84 - احمد مصطفى حامد محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62653 قيد فى 14-11-2019 برقم ايداع  

11188 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

85 - سامح محمد سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   66923 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع  7199 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

86 - حماده عبدالهادى عبدالعال السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67251 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع  

7842 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

87 - محمد سلمه محمد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   67704 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع  8656 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

88 - احمد محمد عبد النبي طوخي  تاجر فرد سبق قيده برقم   78538 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  

4813 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

89 - محمد وجيه عواد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78596 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  8905 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد  بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه 

بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للفرع

90 - عصام عبدالسلم عبدالمجيد محمود برهومه  تاجر فرد سبق قيده برقم   84015 قيد فى 2023-01-12 

برقم ايداع  620 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

91 - ابراهيم فاروق محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   19933 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع  

1854 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

92 - محمد حمدى عبدالعال حسن وفا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20568 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  

4353 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد الرئيسى والرئيسى الخر لترك 

التجارة نهائيا

93 - محمد حمدى عبدالعال حسن وفا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20568 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع  

2680 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد الرئيسى والرئيسى الخر لترك 

التجارة نهائيا

94 - منال حسين ابوضيف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   35186 قيد فى 25-09-2014 برقم ايداع  

5328 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

95 - عاصم اسامه السيد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   35711 قيد فى 10-11-2014 برقم ايداع  

6259 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

96 - هدى حسن محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   48630 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع  2664 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

97 - مروه محمد عبدالوهاب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   56001 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  

8417 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

98 - ايمان السيد اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62457 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع  10762 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

99 - نجلء فتحى فوزى فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63298 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  12687 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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100 - حسام جميل سيد عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66141 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع  5632 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

101 - اشجان ناصف عبدالمطلب خلف علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   67166 قيد فى 26-08-2020 برقم 

ايداع  7667 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

102 - هناء عبدالحميد محمد دسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   68625 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  

10341 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسى والتابع

103 - هناء عبدالحميد محمد دسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   68625 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع  

17240 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسى والتابع

104 - سعيد على عبدالعزيز على عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   71845 قيد فى 28-02-2021 برقم 

ايداع  2421 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

105 - محمد فهيم امين عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81238 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع  

12970 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

106 - منى عبدالباسط على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   2449 قيد فى 01-10-2007 برقم ايداع  

2621 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

107 - تعديل السم التجارى الى / ممتاز  شاكر سالم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7751 قيد فى 

08-09-2008 برقم ايداع  4648 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

108 - مجدى حامد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   9329 قيد فى 25-01-2009 برقم ايداع  376 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

109 - هايل صلح امين الحافي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20693 قيد فى 22-06-2015 برقم ايداع  5061 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

110 - هايل صلح امين الحافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20693 قيد فى 04-07-2011 برقم ايداع  2845 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وتم شطب الرئيسي الخر بأمر محو بموجب 
شهادة الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

111 - شوقى ابراهيم محمد على ابو عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32623 قيد فى 10-02-2014 برقم 

ايداع  736 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

112 - محمد محمود نصر نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   34274 قيد فى 29-06-2014 برقم ايداع  3705 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

113 - سامح سمير كامل ابراهيم اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   37691 قيد فى 18-03-2015 برقم 

ايداع  2099 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

114 - عمرو حسنين عبدالرحمن حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   54021 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع  

3315 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  لوفاة صاحب المنشأة

115 - جوده محمد جوده رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   65784 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  4918 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك التجارة نهائيا

116 - شيماء حسن سعد احمد احمد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   68475 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

10064 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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117 - ايمن فراج السيد محمد حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم   71623 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع  

1947 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

118 - ضياء جمال بدوى مصطفى صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم   78171 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  

3674 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

119 - امل عنتر علوان عبدالباقي الدسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   79634 قيد فى 07-06-2022 برقم 

ايداع  8170 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

120 - انتصار رشدى محمد ابو صابحة  تاجر فرد سبق قيده برقم   24211 قيد فى 19-03-2012 برقم ايداع  

1377 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للوفاة

121 - شعبان محمد عزام اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   35387 قيد فى 19-10-2014 برقم ايداع  

5695 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

122 - حازم سعد محمود محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   36246 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع  

837 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد التابع بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  لللغاء الرئيسى الخر

123 - رانا محمد حسن محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   48222 قيد فى 27-02-2017 برقم ايداع  

48222 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

124 - يحنس طلعت ناجح روابين  تاجر فرد سبق قيده برقم   48420 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع  

2273 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

125 - عبدالرحمن عماد على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   52097 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع  

10623 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

126 - رباب محمدي علي محمدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   60876 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

6956 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 6956 بتاريخ 

2021/6/23 ومقيد برقم 60876 سجل غرفه بنها

127 - رباب محمدى على محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60876 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع  

7165 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للرئيسى والرئيسى الخر 

128 - ولء محمد السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   64688 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  2546 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

129 - محمد احمد حسين محمد شرمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   79846 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع  

8814 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

130 - محمود سعيد إبراهيم سعيد غنام  تاجر فرد سبق قيده برقم   83724 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع  

20487 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

131 - سعيد محمد سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84053 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع  709 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية المصرية 
بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

132 - عيد محمد عطيه عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم   2645 قيد فى 23-10-2007 برقم ايداع  2837 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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133 - عفت السيد محمد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20216 قيد فى 22-05-2011 برقم ايداع  

2216 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

134 - اميره السيد عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48444 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع  

2331 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

135 - احمد محمد محمد ابراهيم سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   48779 قيد فى 29-03-2017 برقم ايداع  

2990 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

136 - خضره محمد عليوه الشبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50786 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع  

17601 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

137 - فاتن سيد على عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54334 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع  4078 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

138 - ام هاشم عبدالفتاح محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   66199 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع  

5763 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

139 - احمد عبدالرازق عليوه محمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66382 قيد فى 20-07-2020 برقم 

ايداع  6142 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

140 - ابتسام احمد شوقى محمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   69353 قيد فى 10-11-2020 برقم 

ايداع  11770 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

141 - فوزية عبدا عبدالحكم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   77113 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  

636 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

142 - اسماعيل على اسماعيل منازع  تاجر فرد سبق قيده برقم   16107 قيد فى 16-06-2010 برقم ايداع  

3340 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

143 - فايزه محمد امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40108 قيد فى 26-08-2015 برقم ايداع  6422 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

144 - احمد السيد سليمان عفيفى عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   55624 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع  

7429 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

145 - اميره عصام عبد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60049 قيد فى 27-05-2019 برقم ايداع  

5186 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

146 - جيهان سعيد محمد محمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   60701 قيد فى 17-07-2019 برقم 

ايداع  6743 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

147 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66627 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع  

6570 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

148 - ناجى كمال يوسف غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   68246 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  9649 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

149 - اميمه محمود احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70900 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع  17957 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

150 - اميمه محمود احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70900 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  404 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

151 - احمد انيس محمد السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   71278 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع  

1156 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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152 - احمد مجدى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72913 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع  18526 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط  للفرع نهائيا

153 - ابوبكر عبيد ابوبكر عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73504 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  6689 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

154 - محمود رجب شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   74078 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  8171 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

155 - محمد احمد محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   83106 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  18396 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

156 - صباح حسين حسن محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5675 قيد فى 08-05-2008 برقم ايداع  

2271 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

157 - سعيد سالم عبدالمقصود عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18610 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع  

95 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

158 - سوزان فتحى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18697 قيد فى 12-01-2011 برقم ايداع  222 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

159 - محمد بكر حسنين عبدالفتاح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   28358 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع  

601 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

160 - ماجده محمد احمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   46913 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع  

10085 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

161 - موسى عبدا موسى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47539 قيد فى 16-01-2017 برقم ايداع  502 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

162 - محمد محمود السيد محمد حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   59737 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع  

4467 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

163 - سهيله احمد السيد احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   60149 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع  

5405 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

164 - محمد يسن عبدالظاهر دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60813 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع  

7007 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

165 - احمد فرج عبد المنعم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65645 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع  

4665 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

166 - محمد صبرى محمد الشحات جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67010 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  

7364 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

167 - صلح فرغل على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67629 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  8535 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

168 - عفاف عبدالهادي عبدالرحمن مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   75847 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

12605 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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169 - حنان كمال السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80000 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع  9248 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

170 - احمد محمود محمد سالم علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   80462 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع  

10699 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

171 - عبير محمد عبدة محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   23873 قيد فى 22-02-2012 برقم ايداع  

905 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

172 - حسين فوزى عمران السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29767 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع  7405 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للرئيسى اخر

173 - عبدالهادي محمد عيدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34549 قيد فى 04-08-2014 برقم ايداع  

4174 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل 

ترك التجاره نهائيا 

174 - سيد علي علي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   40116 قيد فى 26-08-2015 برقم ايداع  6431 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية المصرية 
بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

175 - اسلم محمد احمد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   42491 قيد فى 08-02-2016 برقم ايداع  

1035 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

176 - خضير السيد خضير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49121 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع  3714 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

177 - نبيله عيد جوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61720 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع  9046 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للوفاه

178 - احمد محمد البكرى عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62258 قيد فى 17-11-2020 برقم 

ايداع  12258 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر المودع 

برقم 12258 بتاريخ 2020/11/17 ومقيد برقم 62258 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

179 - امانى محمد عبدالحميد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64422 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع  1962 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

180 - احمد مجدى سعد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   67387 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع  

8092 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

181 - اجتهاد راشد عبدالفتاح راشد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76334 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

13857 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

182 - امال محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78417 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  4464 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

183 - ايمن نادى يوسف فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم   10043 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع  1268 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

184 - وائل عبدالمنعم عبدالعزيز مغاورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23708 قيد فى 12-02-2012 برقم ايداع  

694 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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185 - مدين يوسف حسن الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33057 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع  1495 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

186 - محمد هاشم محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   33153 قيد فى 23-03-2014 برقم ايداع  

1680 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

187 - شهاب احمد سعد امين محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   47294 قيد فى 01-01-2017 برقم ايداع  

26 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

188 - جوده حسن جوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47348 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع  136 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

189 - رشا ابراهيم عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54195 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع  3772 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي والرئيسي الخر

190 - رشا ابراهيم عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54195 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع  6617 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر

191 - خالد سعيد عبدالفتاح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59472 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع  3849 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

192 - خالد سعيد عبدالفتاح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59472 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع  

10488 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

193 - رشا رجب محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   60987 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  7440 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

194 - قدرية محمد علي داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   67584 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع  8437 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره

195 - رشا كردى بكرى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   70513 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع  14068 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

196 - سامية فاروق محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   71233 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  1056 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

197 - بدوى السيد عبدالكريم عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   72764 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع  

4792 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

198 - رويدا صبحى عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73462 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  

6574 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

199 - فيصل عبدالرازق على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73668 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  

7085 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

200 - جلل محمد احمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75295 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

11197 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط بسبب الوفاه

201 - تعديل السم التجارى الى/ عامر للمقاولت والتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   76694 قيد 

فى 22-12-2021 برقم ايداع  14774 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك 

التجاره نهائيا

202 - ضياءالدين محمد احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   80777 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع  

11688 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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203 - محمد ابراهيم حمزة مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25997 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع  3920 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

204 - عماد على محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26202 قيد فى 02-09-2012 برقم ايداع  4212 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

205 - ابراهيم ابراهيم خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29799 قيد فى 12-05-2013 برقم ايداع  2862 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

206 - محمود محمد عواد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31910 قيد فى 09-12-2013 برقم ايداع  6426 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

207 - امينه محمد سليمان الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35543 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع  

5953 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

208 - مصطفى سلمه امين حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   49106 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع  

3669 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

209 - الء اشرف مستكاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51741 قيد فى 07-11-2017 برقم ايداع  

9789 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

210 - حنان محمد محمد الجعبيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   54903 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع  

5528 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

211 - عبدالرحمن فتحى محمدى طه احمد الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   57172 قيد فى 2018-11-18 

برقم ايداع  11648 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

212 - محمود سعيد حسين احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   59344 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  

3557 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

213 - محمود شوقى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59664 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع  4304 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

214 - محمود سعيد عبد المجيد عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61656 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  

8919 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

215 - مجدى عبد المنعم السيد جاد الشرع  تاجر فرد سبق قيده برقم   62892 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  

11768 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

216 - نادر السيد عزب محمد والى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69940 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع  

12892 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

217 - احمد ابراهيم عفيفي يسن الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم   80927 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع  

12157 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

218 - داليا ناصر خليل مدبولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   81678 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع  14211 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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219 - تعديل السم التجاري الي /محمود احمد على احمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   10225 قيد فى 

30-03-2009 برقم ايداع  1497 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة 

للوفاه

220 - سها فوزى عبدالخالق النفيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24735 قيد فى 26-04-2012 برقم ايداع  

2112 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

221 - احمد عبدالباقى صلح على هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28545 قيد فى 10-02-2013 برقم ايداع  

868 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

222 - كريم عبدالمنجى عبدالخالق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32583 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع  

673 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

223 - رشا عبدالرحمن محمد طويله  تاجر فرد سبق قيده برقم   49442 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع  

4411 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

224 - اميمه شحته عبدالعزيز صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   60289 قيد فى 20-06-2019 برقم ايداع  

5775 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

225 - احمد يحى بيومى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   63397 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع  

12904 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

226 - بدريه صلح صالح جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   66705 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  6731 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

227 - محسن محمد ابراهيم محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70487 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  

14013 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

228 - محمد ابراهيم عبدالعليم يونس النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   72455 قيد فى 01-04-2021 برقم 

ايداع  3952 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

229 - احمد محمد جمعة السيد نوير  تاجر فرد سبق قيده برقم   78692 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  

5290 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

230 - رضا السيد حسن ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82800 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع  

17456 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

231 - ايمن عثمان احمد محمد جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   289 قيد فى 24-04-2007 برقم ايداع  

299 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

232 - قطب محمد محمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   11039 قيد فى 01-06-2009 برقم ايداع  2514 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

233 - محمد عبد التواب عبدالصادق علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   16545 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع  

3793 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا للفرع للوفاه

234 - محمد عبدالتواب عبدالصادق على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16545 قيد فى 17-07-2010 برقم ايداع  

3933 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا للوفاه

235 - محمد عبدالتواب عبدالصادق على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16545 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع  

5926 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا للرئيسى الخر للوفاه

236 - عليوة محمد عبدربة الميهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27705 قيد فى 12-12-2012 برقم ايداع  

6391 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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237 - طارق السيد عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33811 قيد فى 19-05-2014 برقم ايداع  

2896 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

238 - اشرف صموئيل جورجى حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   39239 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع  

4836 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

239 - د/ عبير لبيع الدويه البيطريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   45003 قيد فى 27-07-2016 برقم ايداع  

6153 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

240 - عل محمد ابراهيم يونس بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   65671 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع  

4714 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

241 - هانى عياد رزق ا غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67022 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  7380 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

242 - مشيره كامل قطب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76956 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  244 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

243 - خالد علي عبده خليل النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   84314 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع  

1570 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

244 - خلف سعدالدين عبدالقادر حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   2328 قيد فى 19-09-2007 برقم ايداع  

2485 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

245 - عزام على يزيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14908 قيد فى 25-03-2010 برقم ايداع  1422 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

246 - نورة عبدالسلم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21374 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع  

3739 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

247 - فهمى جميل فهمى ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   23372 قيد فى 16-01-2012 برقم ايداع  253 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

248 - وائل رضا على قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   37413 قيد فى 04-03-2015 برقم ايداع  1617 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

249 - محمد مازن حلمى زكى حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   53300 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع  

1702 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

250 - كريم زكريا محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   53340 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع  1781 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

251 - سمير مختار السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   57028 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  5871 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للفرع

252 - سمير مختار السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   57028 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع  

11222 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للرئيسى والفرع

253 - عاطف عبدربه محمد عبده خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   69308 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع  

11695 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

254 - اسلم ابراهيم احمد كبريت  تاجر فرد سبق قيده برقم   70201 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  

13440 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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255 - عبد ا فكري حسن ابراهيم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   72192 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  

3270 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

256 - ايمان محمد منصور السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   72599 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  

4367 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

257 - محمد احمد شريف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75046 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  10563 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

258 - احمد صبحى غريب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   79973 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  

9182 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

259 - شيماء سلمه لطفي متولي شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   81557 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع  

13846 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

260 - محمد محمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   17158 قيد فى 13-09-2010 برقم ايداع  

4729 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

261 - صباح عبدالسميع محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   23320 قيد فى 12-01-2012 برقم ايداع  

177 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

262 - حنان صبحى السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   30847 قيد فى 08-09-2013 برقم ايداع  4639 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

263 - محمد جوده عبد الوهاب محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   59476 قيد فى 11-04-2019 برقم 

ايداع  3862 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

264 - احمد صابر عطيه سعد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   60281 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع  

5753 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

265 - محمد السيد السيد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62935 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع  

11871 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

266 - محمد ممدوح محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   71199 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع  989 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

267 - ولء رفاعي حسن عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   74388 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  8923 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

268 - فاتن يحيى عبداللطيف محمد النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   75744 قيد فى 03-11-2021 برقم 

ايداع  12369 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

269 - مؤسسه نعيم للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   81931 قيد فى 05-10-2022 برقم ايداع  

14989 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

270 - سيد رشاد سعد جويلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   82359 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع  16198 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - ياسر محمد الدسوقي كامل عبدالسلم شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم   68526 قيد فى 11-10-2020 برقم 

ايداع   10140 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

2 - هيسم منير سيد فرج حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم   70463 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع   13959 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - محمد سمير صلح عبدالدايم جابر تاجر فرد سبق قيده برقم   71460 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع   

1570 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - السيد محمد سعد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   72695 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع   

4627 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - سلمه عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   75823 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   

12561 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

6 - محمد السيد احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   41830 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع   9492 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

7 - مؤسسة ابوالسعود لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم   50633 قيد فى 21-08-2017 برقم 

ايداع   7194 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - عزيزه مجدي جرجس اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم   55326 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع   6564 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - محمد عبدا السيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   66552 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   6454 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - يوسف محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   15594 قيد فى 13-05-2010 برقم ايداع   2646 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - احمد سعيد شكر علي السيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم   76393 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   

14014 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

12 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم   27987 قيد فى 02-01-2013 برقم ايداع   

36 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - ايهاب عبدالفتاح عبد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32480 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع   

499 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - عزيزه برنس عباس سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   34237 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع   3635 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - محمد مختار محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   69948 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع   

12904 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - ولء احمد عبدالفتاح محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   83849 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع   

143 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - سارة مصطفى محمد توفيق حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   8286 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع   

5298 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000,000.000

18 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم   9925 قيد فى 05-03-2009 برقم ايداع   1124 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

19 - تعديل السم التجارى الى:-  جيهان البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   32971 قيد فى 09-03-2014 برقم 

ايداع   1335 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

20 - وليد عبدالعاطى اسماعيل محمد أبوصالح تاجر فرد سبق قيده برقم   3828 قيد فى 14-01-2008 برقم 

ايداع   195 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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21 - حمدى صلح محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   4270 قيد فى 12-02-2008 برقم ايداع   676 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - احمد عبدالبديع سلمه عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   15545 قيد فى 10-05-2010 برقم ايداع   

2584 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - مرزوق ثروت مساك عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   27926 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع   

6717 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

24 - شيماء ابو جمعه عبدالعزيز ابو جمعه رواش تاجر فرد سبق قيده برقم   52362 قيد فى 2017-12-18 

برقم ايداع   11318 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

25 - عرفان محمد احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   25893 قيد فى 05-08-2012 برقم ايداع   3774 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - احمد سيد مدبولى محمد حسوبه تاجر فرد سبق قيده برقم   58008 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع   

374 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

27 - طه محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   76745 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   14886 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - سماح انور محمد ابوالعينين تاجر فرد سبق قيده برقم   80223 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع   9916 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000.000

29 - متولي السيد متولي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   80367 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع   10418 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - السيد عبدالعزيز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7857 قيد فى 16-09-2008 برقم ايداع   4768 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

31 - احمد محمود احمد عبدالرؤوف تاجر فرد سبق قيده برقم   55826 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع   

7994 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

32 - سالى جمال على اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   41266 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع   

8461 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - مها صلح عبدالعزيز الدرس تاجر فرد سبق قيده برقم   53866 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع   

2968 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - احمد عبدالمعطى حافظ محمد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم   66019 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع   

5392 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

35 - محمود محمد صالح عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   70624 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع   14309 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - عمرو عزت عبدالخالق عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   8558 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع   

5070 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

37 - حازم سعد محمود محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   36246 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع   

7204 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - مؤسسة نوفل لعمال النجارة تاجر فرد سبق قيده برقم   49754 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع   

5118 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - عيد جمال عبدالناصر عيد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   53879 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع   

2993 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

40 - محمود احمد صلح الدين خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   64230 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع   

1585 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

41 - رشا سيد عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   81372 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع   13298 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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42 - محمود حمدى كمال عطيه الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   82870 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع   

17697 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - صيدليه د  محمد نجدى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   3582 قيد فى 26-12-2007 برقم ايداع   

3858 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

44 - رضوان محمد رضوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19890 قيد فى 27-04-2011 برقم ايداع   

1800 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - محمود مصطفى محمد ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24953 قيد فى 14-05-2012 برقم ايداع   

2424 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

46 - كريم محمد احمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم   38781 قيد فى 17-05-2015 برقم ايداع   4027 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - جميلة بشرى وليم كامل تاجر فرد سبق قيده برقم   46701 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع   9647 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - الحكيم لتجاره وتوزيع البلستيك الخام تاجر فرد سبق قيده برقم   56188 قيد فى 13-09-2018 برقم 

ايداع   8861 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

49 - ايهاب محمد كمال الدين عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   57362 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع   

12184 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

50 - احمد سعد عنتر سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   84666 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   2675 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - كمال صابر محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   41157 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع   8249 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

52 - احمد اشرف محمد على قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   50012 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع   

5706 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - عماد محمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   51124 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع   8357 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - رضا سلمة ابو سريع النجدى تاجر فرد سبق قيده برقم   16371 قيد فى 05-07-2010 برقم ايداع   

3695 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

55 - وحيد رضا كامل اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   31695 قيد فى 21-11-2013 برقم ايداع   6068 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

56 - احمد رمضان محمد عوض الغزولي تاجر فرد سبق قيده برقم   77134 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع   

700 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

57 - الهام عبدالغنى محمود متولى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   84085 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع   

782 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

58 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   29767 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع   7405 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

59 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   29767 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع   7405 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

60 - احمد حسن عبدالفتاح ابراهيم الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم   37331 قيد فى 26-02-2015 برقم 

ايداع   1466 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,600,000.000

61 - ماجده السيد شوقى عبدالوهاب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   83601 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع   

20058 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - وفاء محمد المغربى السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   84655 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   

2642 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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63 - ابراهيم رفاعى جوده صابر تاجر فرد سبق قيده برقم   84689 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع   2731 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

64 - احمد كمال الليسى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   84690 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع   2734 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

65 - احمد عبدالستار عبدالعظيم خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم   7943 قيد فى 25-09-2008 برقم ايداع   

4881 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

66 - هاى سويت الزغل تاجر فرد سبق قيده برقم   13926 قيد فى 13-01-2010 برقم ايداع   198 فى تاريخ  

21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

67 - فاطمة شعبان حسن مليجى تاجر فرد سبق قيده برقم   18145 قيد فى 01-12-2010 برقم ايداع   6030 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

68 - حاتم احمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   31079 قيد فى 26-09-2013 برقم ايداع   5031 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

69 - شيماء احمد محمد عبدالمنعم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم   37583 قيد فى 12-03-2015 برقم ايداع   

1919 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

70 - ابراهيم عبدالفتاح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   48423 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع   

1220 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

71 - سامح مجدى احمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم   9065 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع   28 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - على كامل احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   19283 قيد فى 13-03-2011 برقم ايداع   1028 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - احمد ابراهيم عبدالعزيز امين تاجر فرد سبق قيده برقم   46941 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع   

10140 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

74 - رضا عباس مبارك اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   59038 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع   

2845 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - كريم محمد احمد محمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم   63023 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع   

12073 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

76 - سماح محمد سيد محمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم   81311 قيد فى 08-09-2022 برقم ايداع   

13134 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - تعديل السم التجارى الى مكتب محى الدين عبدالمطلب للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم   11815 قيد فى 

03-08-2009 برقم ايداع   3460 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

78 - حامد عطيه زويد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   35662 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع   6163 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

79 - عادل سمير حنا نصير تاجر فرد سبق قيده برقم   39813 قيد فى 05-08-2015 برقم ايداع   5884 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - محمود فاروق محمد احمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   64569 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع   

2286 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

81 - محمد جمال احمد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم   83600 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع   20051 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - موسى ابراهيم حنا موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   46573 قيد فى 14-11-2016 برقم ايداع   9388 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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83 - اشرف محمدي درويش صباح تاجر فرد سبق قيده برقم   55832 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع   

8017 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

84 - جزارة حسن كامل تاجر فرد سبق قيده برقم   57422 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع   12319 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

85 - عبدا محمد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   66309 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع   5996 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

86 - وليد ابوالعنين عبدالمنعم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   75389 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع   

11430 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

87 - رمضان حماد إبراهيم أبوغريبه تاجر فرد سبق قيده برقم   77609 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع   

2091 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

88 - عصام خالد على حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   84454 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع   2024 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

89 - احمد حسنى عبدالحميد احمد زلط تاجر فرد سبق قيده برقم   6397 قيد فى 18-06-2008 برقم ايداع   

3104 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

90 - عمرو حسنى حسن ابراهيم عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   37891 قيد فى 29-03-2015 برقم ايداع   

2413 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

91 - محمد هلل هلل على ابوالعدل تاجر فرد سبق قيده برقم   44445 قيد فى 07-06-2016 برقم ايداع   

5000 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

92 - احمد احمد سعد اسماعيل عسيلى تاجر فرد سبق قيده برقم   59627 قيد فى 21-04-2019 برقم ايداع   

4228 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

93 - ايه احمد محمد محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم   64540 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع   

2225 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

94 - تعديل السم التجارى الى/ علء الدين للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   29107 قيد فى 

17-03-2013 برقم ايداع   1738 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

95 - مصوغات جاد ابراهيم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   46403 قيد فى 01-11-2016 برقم ايداع   8991 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

96 - احمد نجم عبدالشافى نجم تاجر فرد سبق قيده برقم   62877 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع   11718 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - احمد عبده ابراهيم الدسوقى مكى تاجر فرد سبق قيده برقم   69914 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع   

12838 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

98 - صخر امين عزت امين علي تاجر فرد سبق قيده برقم   83838 قيد فى 02-01-2023 برقم ايداع   93 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - نسيم كمال صبحى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    19630 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع    1485 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

 عنبر جمالون  -  شارع أرض جمعيه النصر  -  أبوزعبل البلد    -  ملك /   

 

أحمد سالم رمضان قطب 

2 - نسيم كمال صبحى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    19630 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع    1485 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى 

 /  ش كمال صبحى  - ارض ماريا  - ابوزعبل  -   

 

 ملك /   كمال صبحى حنا

3 - نسيم كمال صبحى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    19630 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع    1485 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء نشاط الفرع بالعنوان / 

 /  ش كمال صبحى  - ارض ماريا  - ابوزعبل  -

 

 ملك /   كمال صبحى حنا

4 - نسيم كمال صبحى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    19630 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع    15618 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

  ش كمال صبحى  - ارض ماريا  - ابوزعبل  - الخانكة  - القليوبية   

 

 ملك /   كمال صبحى حنا

5 - سيد محمد سيد حسن الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم    20575 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع    

2687 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / جمالون دور 

واحد - ش مستشفى شفاء ورحمه - ابو الغيط  - ملك / همام مصطفى احمد فرج

6 - اسلم ابراهيم محمد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    20869 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع    

3068 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل  العنوان الى/ ش خطاب 

غرب السكه الحديد - بملك / مديحه عطيه عرفات

7 - عادل عبدالحميد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    21479 قيد فى 07-08-2011 برقم ايداع    3873 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان:- محل بعقار13 - شارع 

إبراهيم متولي - الشرقاويه البحريه - ملك/ سيد عبدالستار محمد

8 - ياسر احمد تهامى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42822 قيد فى 25-02-2016 برقم ايداع    1682 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 ش الصفا والمروه
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9 - مصطفى خيرى مجاهد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    55379 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع    

6697 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الجزار - الطريق السريع - 

ملك/ حسن محمد حسن شحاته

10 - علء عزالدين محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    63299 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    

12688 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية نوى-طريق القشيش شبين 

القناطر- القليوبية - ملك/طاهر محمد محمد

11 - محمد فاروق عبد ربه زكي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    65626 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع    

4607 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل بالدور 

الرضي - بطا - ملك/ أيمن متولي إبراهيم عفيفي

12 - محمد عبدالمنعم محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    67558 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع    

8406 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- ميت كنانه - 

ملك/ محمد عبدالمنعم محمد

13 - محمد عبدالمنعم محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    67558 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع    

8406 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع إلى:- 

سندنهور - ملك/ نبيله السيد احمد السيد - وإلغاؤه

14 - محمد عبدالمنعم محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    67558 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    

11124 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع إلى:- 

سندنهور - ملك/ نبيله السيد احمد السيد _ مع إلغاءه

15 - ياسر محمد الدسوقي كامل عبدالسلم شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم    68526 قيد فى 2020-10-11 

برقم ايداع    10140 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الشيخ عثمان - 

عزبة ابو خضره - شبين القناطر - القليوبيه - بملك / ايمان عفيفي عبدالخالق

16 - هيسم منير سيد فرج حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم    70463 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    

13959 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- مدخل 

الخرقانية - ملك / محمود احمد عبدالحميد عتمان

17 - مروان رفيق توفيق سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    73898 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    7710 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عنبر بالدور 

الرضى - 76 ش جسر النيل - باسوس  - ملك / حنان كامل المرسى احمد

18 - عمر احمد الشحات عبداللطيف محمود شطا تاجر فرد سبق قيده برقم    83520 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع    19753 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان 

إلى:- شارع شرق السكه الحديد - مدينة قها - ملك/ صلح عواد عبدالحليم سالم

19 - محمد حسين سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6182 قيد فى 05-06-2008 برقم ايداع    2850 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع ابوبكر الصديق- عزبة علم- 

الخصوص- ملك/ فتحى سيد معبد

20 - ياسر عبدالهادى ابراهيم احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    11012 قيد فى 31-05-2009 برقم 

ايداع    2483 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية - تعديل العنوان إلى:- 

16شارع ساحل سيدي سيف - باسوس - ملك/ ياسر عبدالهادي إبراهيم أحمد عوض

21 - محمد رشاد يوسف احمد فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم    43797 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع    

3652 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 5 ش 

الكردى من ش الجمهوريه الخانكه القليوبيه بملك/ احمد فؤاد يوسف

22 - عامر احمد عوده نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم    46207 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    8583 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جزيرة بلى - عرب اسماعيل  - ملك / 

سلمه محمد سالم
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23 - عبدالسميع طلعت عبدالسميع سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    56647 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع    

9986 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /18 ش 

المحيط - كفر مويس - ملك / ممدوح محمد خليل

24 - مصطفى عبدالمقصود ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62239 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

10250 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 16 ش حنفي -بطا - 

ملك /سعيد سالم حسن

25 - مهدى محمد مهدى الجابرى تاجر فرد سبق قيده برقم    62559 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع    

10982 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / تصفا - 

ملك/ مهدى محمد مهدى

26 - حشمت هارون راغب جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    63987 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    

1005 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 حاره اليمان من ش بكر العطار 

من ش العشرين

27 - اسلم جمال شعبان عبدالكريم شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    72146 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

3151 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان /  خلف كافيتريا 

الفردوس- الخرقانية - ملك/ يحي زكريا عبدالفتاح

28 - اسلم جمال شعبان عبدالكريم شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    72146 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

3151 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الدور الرضى- شارع الكوبرى 

الجديد- بجوار المعهد الدينى- باسوس- ملك/ ثروت صبحى بيومى

29 - حسام مسلم عبدالفتاح محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    74625 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

10788 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت كنانه - ملك/ سالم سالم 

عبدالغفار حسين

30 - حسام مسلم عبدالفتاح محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    74625 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    

9529 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت كنانه - ملك/ سالم سالم 

عبدالغفار حسين

31 - حسام مسلم عبدالفتاح محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    74625 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    

9529 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مرصفا مركز بنها بملك/ مسلم 

عبد الفتاح محمد

32 - حسام مسلم عبدالفتاح محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    74625 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    

9529 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 10788 

بتاريخ 2022/8/1 بموجب شهاده الغرفه التجاريه

33 - يوسف محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    15594 قيد فى 13-05-2010 برقم ايداع    2646 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ميت العطار - ملك/ 

ابراهيم الدسوقي محمد سالم سالم

34 - فتحى السيد عبدالمجيد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    39116 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع    

4602 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الطريق 

العمومى - القليوبية- ملك/ سعيد السيد عبدالمجيد فتح ا

35 - صباح محمد موسى سليمان عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    42103 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع    

292 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- بهاده - ملك/ 

عبدالنبي عبدالفتاح عبدا

36 - محمد سامى عبدالفتاح طه الصفر تاجر فرد سبق قيده برقم    57708 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع    

14698 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / دور اول - 

عقار رقم 3- حاره هشام فوزى الجمل- طنان- ملك/ سامى عبدالفتاح طه
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37 - محمد سامى عبدالفتاح طه الصفر تاجر فرد سبق قيده برقم    57708 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    

13075 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى / دور 

اول - عقار رقم 3- حاره هشام فوزى الجمل- طنان- ملك/ سامى عبدالفتاح طه

38 - اسامه موسى الحسينى مصطفى جاد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم    65084 قيد فى 2020-04-15 

برقم ايداع    3452 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 

ش الشندويلي - أبوسنه - الطريق البطئ - ملك/ شحات عبدالغني عواض السيد

39 - رامى سلمه موسى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    70611 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    

14281 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- دور 

أرضي - عقار رقم 34 عزبه البلسى - سندنهور - ملك/ سلمه موسى عبدالقادر

40 - سعيد مصطفى عبدالمقصود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    77011 قيد فى 17-01-2023 برقم 

ايداع    961 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  86 

شارع طريق نامول - سنهره  - ملك/ مختار محمد محمد معوض

41 - سعيد مصطفى عبدالمقصود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    77011 قيد فى 09-01-2022 برقم 

ايداع    390 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى  / 

86 شارع طريق نامول - سنهره  - ملك/ مختار محمد محمد معوض

42 - احمد فاروق محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    77432 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    1574 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  ش اولد هيكل 

الملح - حوض الخرس - باسوس -الدور الول بملك/ ابو زيد عبدالباقى ابوزيد

43 - رومانى عبدا جاب ا مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    82688 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

17118 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 43 شارع الخرنفيش

44 - اشرف محمد عبد الرازق عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    84540 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

6988 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل بالقطعه رقم 1 بلوك 

18097 الحي التاسع - مدينة العبور - محافظة القليوبيه

45 - عزيزه عبدالمنعم سيد محسن تاجر فرد سبق قيده برقم    17694 قيد فى 25-10-2010 برقم ايداع    

5443 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع السوق- بجوار صيدلية 

صلح- ملك/ حسن عبدا امام

46 - نعمات خليل محمد الكلف تاجر فرد سبق قيده برقم    23579 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    533 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الناصرية -  ملك/ فريج ابراهيم ابراهيم 

خليفه

47 - احمد توفيق حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    52255 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    11010 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش الشليهات -

جزيره الشعير  ملك/  توفيق حسن زايد - مع الغاء الفرع المودع برقم 19137 بتاريخ 2022/12/8

48 - احمد توفيق حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    52255 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    11010 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 14 شارع التأمينات 

- تقسيم عزام - بملك/ عادل السيد عبده مصطفى

49 - احمد توفيق حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    52255 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    19137 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش الشليهات -عزبه 

زايد -جزيره الشعير -ملك/توفيق حسن زايد

50 - محمد جمال مصطفى عزازى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    58412 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل رقم3 - 

بعقار4 - شارع مكتب البريد - بجوار المحافظه - بندر بنها - ملك/ محمد جلل أحمد عبدالحليم
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51 - محمد على عبدالحليم قاسم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    59847 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

4705 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جزء من مساحة 1200م2 - 

القشيش - ملك / هشام ابو غازى حسن

52 - دعاء فاكر نعيم سيد عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم    67202 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

7760 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي //ش عزبة 

بدر- خلف موقف مسطرد - ملك/عفاف محمد سيد

53 - محمد مختار محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    69948 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

12904 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل 

بالدور الرضي بعقار - شارع المشروع - مرصفا - ملك/ محمد منصور محمد منصور

54 - مي عادل محمد التهامي تاجر فرد سبق قيده برقم    73125 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    5713 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم 12 برج الهنا - ش خان يونس - 

المهندسين

55 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم    9925 قيد فى 05-03-2009 برقم ايداع    1124 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تعديل مستوى القيد رقم 9925 المقيد 

بسجل تجارى غرفة بنها الى فرع والفرعين التابعين له والمودعين برقمى 6346 بتاريخ 2012/12/10 و 

14803 بتاريخ 2022/10/03 الى تابعين للقيد رقم 360576 سجل تجارى القاهرة المميز

56 - على احمد على السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    54312 قيد فى 11-04-2018 برقم ايداع    4042 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / محل رقم ن 3 ن4 

عمارة 10 برج النرجس - الفلل  - ملك / ولء سامى خالد شحاته

57 - احمد عبدالسميع عوض عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم    67782 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع    

8819 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المحل رقم 2 عماره 191 بمنطقه 

السكان المتميز بالحى السكنى الول

58 - فهيمه عاطف فهمى امام تاجر فرد سبق قيده برقم    68305 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع    9752 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 3 ش جوده قنديل 

المتفرع ش عبدالمنعم رياض  - اسنيت- بملك/ صبحى احمد ابراهيم

59 - نجلء صالح رافع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    73851 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    7602 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش المدينه المنوره- 

من شارع نصار- قها- طوخ- القليوبية- ملك/ جمالت عبدالحليم حسن و احمد صابر فهمى و محمد صابر فهمى

60 - عبداللطيف عبدالظاهر عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    75228 قيد فى 05-10-2021 برقم 

ايداع    11040 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر 

المودع برقم 13175 بتاريخ 2021/11/18 ومقيد برقم 75228 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

61 - محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد أبوغنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    75876 قيد فى 10-11-2021 برقم 

ايداع    12684 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

شارع طارق ابن زياد - ملك/ زينب عبدالعظيم خليل

62 - محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد أبوغنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    75876 قيد فى 10-11-2021 برقم 

ايداع    12684 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع 

برقم 16455 بتاريخ 2022/10/31 ومقيد برقم 75876 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

63 - احمد عبدالرازق احمد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    84320 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    

1583 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان / 4 ش محمد 

عبدالرازق من ش المدارس ميت نما م قليوب بملك/ عمرانى عبدالعزيز ابراهيم
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64 - ياسر على محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    651 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع    684 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- قسم اللبان داخل مدرسة 

مسطرد الثانويه الزراعيه - ملك/ مدرسة مسطرد الثانوية الزراعيه

65 - محمد فرج حسب النبى ناجيه تاجر فرد سبق قيده برقم    3623 قيد فى 30-12-2007 برقم ايداع    

3904 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الحارث - ملك //لطفي محمد 

حسن حسين

66 - حمدى صلح محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    4270 قيد فى 12-02-2008 برقم ايداع    676 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع مسجد 

عبدالوهاب- عرب العيايده- ملك/ عمرو حسين سيد عمران

67 - احمد عبدالبديع سلمه عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    15545 قيد فى 10-05-2010 برقم ايداع    

2584 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- بجور مسجد 

الشهداء القصى - طنان- بملك / محمد خالد محمد

68 - مرزوق ثروت مساك عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    27926 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع    

6717 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تعديل القيد رقم 27926 

والمودع برقم 6717 بتاريخ 2012/12/25 سجل الغرفه التجاريه بالقليوبيه ليصبح فرع حوض كامل الغربى - 

القلج - ملك/ سامى فتحى ناشد تابع للقيد رقم 67686 سجل غرفه التجاريه بالقاهره المميز

69 - شيماء ابو جمعه عبدالعزيز ابو جمعه رواش تاجر فرد سبق قيده برقم    52362 قيد فى 2017-12-18 

برقم ايداع    11318 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 

/ ميدان الوقف - بجوار مسجد الرحمه - بملك /ابو جمعه عبدالعزيز ابو جمعه

70 - محمد عادل عبد المقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    56182 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    

8841 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الدور الرضى - الكتله السكنيه 

القديمه - كفر الشرفا - ملك / عادل عبدالمقصود محمد

71 - سمير صبحى احمد السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    64409 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع    

1921 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 30ش كرم - الشديه  - ملك/ 

حسام الدين السيد محمود عامر

72 - هبه طه عبدالفتاح حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    79699 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    8380 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- الشارع الرئيسي - 

طنان - ملك/ عربي العربي عواد ابوخميس

73 - سومه حسين عفيفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    82323 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

16079 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- عنبر 

بالدور الرضي- حوض الوقف11 - عزبة رستم - باسوس - ملك/ ماهر حسين دسوقي فايد

74 - حازم منير عبدالصبور عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    56914 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع    

10861 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شقة رقم 

12 عمارة 12 بالدور الثالث بناحية المساكن الجديدة -  بملك/ محمد منير عبدالصبور عبداللطيف

75 - احمد سيد مدبولى محمد حسوبه تاجر فرد سبق قيده برقم    58008 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    

374 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إلغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

3157

76 - نورالدين مصطفى احمد عبدالمعطى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    59048 قيد فى 18-03-2019 برقم 

ايداع    2863 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

عزبه المنجورى - ميت كنانه -بملك / سحر نور الدين محمد ابراهيم
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77 - محمد وجيه عواد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78596 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع    8905 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / طنان - قليوب - 

قليوبيه بملك / السيد عتريس متولي بحالو

78 - محمد وجيه عواد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78596 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع    8905 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش العاشر من 

رمضان - قليوب البلد - ملك / محمد درويش مصطفى الجندى - مع الغاءه

79 - محمد وجيه عواد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78596 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    5016 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش العاشر من رمضان - قليوب البلد - 

ملك / محمد درويش مصطفى الجندى - مع الغاء الفرع

80 - محمد وجيه عواد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78596 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    5016 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طنان - بملك / السيد عتريس متولي 

بحالو

81 - فتحي اسماعيل فتحي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    82815 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    

17509 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصفا - داير الناحيه - بملك / 

خالد ذكر ا عبدالرازق

82 - اشرف سمير عياد عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    65815 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    

4989 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ وجيه 

وعاطف واشرف وايمن سمير عياد عبدالملك

83 - بدر محمد حسن محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    79488 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    

7632 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ عنبر بالدور 

الول-  4 ش مسجد السلم من الشهداء - باسوس- بملك / رمضان السيد فرحات

84 - فاطمه عبدالفتاح أمين صالح الحافي تاجر فرد سبق قيده برقم    83062 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    

18233 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الموزه - 

باسوس  - ملك/ عبدالفتاح فرحات محمد حسنين

85 - احمد رزق عبدالعاطي عبدالوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84581 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع    2402 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:-  

فوزي احمد محمد الطناني 

86 - سامح صبحى توفيق كندس تاجر فرد سبق قيده برقم    25145 قيد فى 28-05-2012 برقم ايداع    

2683 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 7 ش المدينه 

المنوره - بنها الجديده - ملك / جورج صبحى توفيق

87 - خالد سعيد ابو الفتوح عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    67959 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

9116 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شقة بالدور 

الول- عزبة محمد سعيد زايد- كفر الشرفا القبلى- ملك/ سعيد فتحى احمد

88 - محمود محمد صالح عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    70624 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    

14309 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  ابوالغيط -  

ملك/ حسين ابراهيم صالح ابراهيم

89 - محمد فريد محمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    5910 قيد فى 24-05-2008 برقم ايداع    2544 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ نورا عبدالفتاح 

ابراهيم عشماوى

90 - محمد حسين سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6182 قيد فى 05-06-2008 برقم ايداع    2850 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 18 شارع عبداللطيف 

امين- الخصوص- ملك/ حسين سيد محمد
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91 - سيد زوام حسن ضبع تاجر فرد سبق قيده برقم    9925 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع    14803 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- شارع المزلقان - امام 

مسجد سيف فخر الدين - ملك / هند عبدالعليم عبدالحميد

92 - هدى حامد عوده دبيس تاجر فرد سبق قيده برقم    24377 قيد فى 29-03-2012 برقم ايداع    1614 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عزبة الشيمي - ملك/ 

زينب سيد سيد حسنين

93 - حازم سعد محمود محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    36246 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع    

7204 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع 

حضانة الجيل الصاعد عزبة ابو خضره _  بملك / مدحت محمد هاشم محمد توفيق - مع إلغاؤه

94 - حازم سعد محمود محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    36246 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع    

7204 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/2 ش كوبري 

الطبالين - قريه الطبالين - بملك// ابراهيم صبحي ابراهيم عبدا

95 - حازم سعد محمود محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    36246 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  تعديل العنوان الى / 2  ش كوبري 

الطبالين  -  قريه الطبالين -  بملك //  ابراهيم صبحي ابراهيم عبدا

96 - حازم سعد محمود محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    36246 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى /   شارع حضانة الجيل الصاعد عزبة ابو خضره  _   بملك  /  مدحت   

محمد هاشم محمد توفيق

97 - سماح محمد سلمه عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    41054 قيد فى 03-11-2015 برقم ايداع    8058 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش المسجد الكبير 

بجوار السيد عبدالخالق العطا - ترسا - ملك /  اسماعيل عبدالظاهر يحى

98 - رباب محمدى على محمدى تاجر فرد سبق قيده برقم    60876 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع    

7165 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 

6956 بتاريخ 2021/6/23 المقيد برقم سجل 60876

99 - ايه محمد عامر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    77375 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع    1412 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل بعقار - 

السلمانيه - ملك/ أحمد مهدي إبراهيم محمد

100 - رضا ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الزقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    80821 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع    11820 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك 

الى :-  رضا ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الزقزوق 

101 - رمضان عبدالرسول عباس هريدي تاجر فرد سبق قيده برقم    81220 قيد فى 06-09-2022 برقم 

ايداع    12922 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 

مخزن بالدور الرضي- باسوس - ملك/أبوالمكارم محمد مهدي

102 - سعيد محمد حبيب اللة نصر سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26855 قيد فى 10-10-2012 برقم 

ايداع    5143 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية جمجره القديمه-ملك//

محمود حسن محمد

103 - احمد صلح احمد حواش تاجر فرد سبق قيده برقم    41637 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع    

9161 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  شارع 

مدرسه المروه - عرب العيايده - ملك / حسن محمد حسن عبدالعاطى
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104 - زينب السيد محمود محمد المشد تاجر فرد سبق قيده برقم    64976 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    

3195 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الدور الرضي -ملك //سامح 

ابراهيم السيد

105 - عماد فرح رزق ا بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم    71763 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    

2220 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / كفر عطا ا 

- ملك/  فرح رزق ا بقطر

106 - مصطفى صبحى عبدالحميد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    73140 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع    5748 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 43

شارع الشبيني - عزبة رستم - ملك/ ناهد محمد محمد

107 - رامي عمر عزت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    75966 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع    12888 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- عقار13 - الدور 

الرضي - أمام المشتل - بلقس - ملك/ عمر عزت أحمد

108 - ممدوح محمد جمعه محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    76252 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    

13648 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش الحريه 

-امام مدرسه الصنايع - ملك / محمد ممدوح عبدالشكور

109 - دعاء رمضان عبدالحميد محمد النادى تاجر فرد سبق قيده برقم    84260 قيد فى 23-01-2023 برقم 

ايداع    1386 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع ابراهيم باشا -

قليوب-القليوبيه ملك //خالد محمود بدوي

110 - دعاء رمضان عبدالحميد محمد النادى تاجر فرد سبق قيده برقم    84260 قيد فى 23-01-2023 برقم 

ايداع    1386 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع السلطان حسين 

ملك //انتصار محمد سيد

111 - رضا صابر سليمان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    18378 قيد فى 20-12-2010 برقم ايداع    

6334 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / محل بالدور 

الراضى و الدور الول العلوى - كفر عطا - بملك / رضا صابر سليمان السيد

112 - موسى ابراهيم حنا موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    46573 قيد فى 14-11-2016 برقم ايداع    

9388 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع جمال 

حموده شارع الترعه - بملك/ عبدالنعيم احمد باسوس القناطرالخيريه

113 - مروه مجدى السيد مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    47048 قيد فى 18-12-2016 برقم 

ايداع    10372 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 32 ش راغب باشا - 

ملك / نجلء سمير ابراهيم عبدالهادى

114 - احمد مجدى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72913 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    5182 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء  فرع بالعنوان / ش كوبرى 

الخضروه الحراز - بملك/ عليوه السيد عليوه - بنشاط / بقاله ) تجارة مواد غذائيه ( المودع برقم 18526

115 - اسلم عبدالنبى خضرى عواد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    73764 قيد فى 05-07-2021 برقم 

ايداع    7357 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل رقم 5 مركز 

تجارى رقم  11 حى المجد - منطقه 2600 فدان - العبور الجديده - ملك / اسلم عبدالنبى خضرى عواد خطاب

116 - محمد جاد عبدالرحمن نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    77046 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    

466 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش الكويت  - 

ملك / يوسف محمد عبدالوهاب

117 - سامى بيومى فهيم الشاهينى تاجر فرد سبق قيده برقم    79540 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

7822 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / محل دور 

ارضى ش مركز الشباب اتريب - بنها - بملك / سامى بيومى فهيم الشاهينى
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118 - خالد سليمان عبدالفتاح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    79798 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

8675 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /  المنشاه 

الصغرى  -  ملك  /  محمود فؤاد نعيم جاد 

119 - احمد محمد محمد يوسف البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم    25602 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع    

3345 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- الخصوص- 

ش احمد قاسم - ملك/ خالد احمد قاسم محمد

120 - بهجت عبدالفتاح احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    84396 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع    

1812 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش مامن حى 

الراعى - قليوب البلد - ملك / محمد حسنين المحلوى

121 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29767 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الرئيسى الى  /  

مدخل قلما    -  ملك  /  عبدالحليم عيد حسن 

122 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29767 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى اخر الى  /  

كفر الجمال - ملك /  محمد فوزى عمران 

123 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29767 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء نشاط الرئيسى اخر نهائيا 

بالعنوان /   كفر الجمال - ملك /  محمد فوزى عمران 

124 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29767 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الى  /  كفر الجمال  - 

ملك /  محمد فوزى عمران 

125 - رمضان رفاعى لبيع الدوات الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم    52065 قيد فى 27-11-2017 برقم 

ايداع    10549 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش 

البوسطه - ميت كنانه - ملك/ مهديه احمد علي خليفه

126 - عصام احمد البساطى محمد عبدالسلم شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم    53390 قيد فى 2018-02-19 

برقم ايداع    1910 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / 

رباب محمد فتحي عبده الشحات

127 - وائل مجدى وزيرى زكى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    61445 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع    

8426 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبه الشهيد 

عبدالمنعم رياض- ابو زعبل  - بملك / ام هاشم ابوالفتوح عبدالعال

128 - احمد محمد البكرى عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62258 قيد فى 17-11-2020 برقم 

ايداع    12258 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

الصفا - ملك/محمد البكري عبدالرحيم محمد

129 - احمد محمد البكرى عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62258 قيد فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    10311 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

بجوار مسجد عباد الرحمن - الصفا - ملك/محمد البكري عبدالرحيم محمد

130 - احمد محمد البكرى عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62258 قيد فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    10311 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر 

المودع برقم 12258 بتاريخ 2020/11/17 ومقيد برقم 62258 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية

131 - غاده فوزى عبدالرحمن امام تاجر فرد سبق قيده برقم    76890 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    89 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع  مسجد الصحابه - طنان - ملك / 

فاروق محمد احمد حسن
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132 - مصطفى محمود عبدالبديع محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    80925 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع    12150 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  شارع الحجار  -  بملك  /  محمود احمد محمود إبراهيم 

133 - احمد عبدالستار عبدالعظيم خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم    7943 قيد فى 25-09-2008 برقم ايداع    

4881 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تحويل القيد المودع برقم 4881 

بتاريخ 2008/9/25 والمقيد برقم 7943 الكائن بالعنوان / نقباس مركز بنها القليوبية بملك / يوسف سعد جبر 

ليصبح فرع

134 - احمد محمد دواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15281 قيد فى 21-04-2010 برقم ايداع    1926 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / بلتان - ملك/ عماد 

سعيد ابوزيد عيسوى

135 - تعديل السم التجاري الى / ابوسريع لبيع اطارات السيارات المستعمله و زيوت السيارات وغسيل سيارات 

تاجر فرد سبق قيده برقم    22061 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع    4693 وفى تاريخ  2023-02-21   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش القيساريه - قها - بملك / محمد حسن ابو سريع

136 - حاتم احمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    31079 قيد فى 26-09-2013 برقم ايداع    5031 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- القطعه105 من 98 

حوض المائه - رقم41 - الطريق البطئ - ميت حلفا - ملك/ حاتم أحمد محمد خليل

137 - محمد سعد محمد احمد الدبيكى تاجر فرد سبق قيده برقم    53655 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    

2510 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش 

ابوعويس خلف توشيبا - منشية النور- ملك/ محمد ابراهيم متولي الفرماوي

138 - محمد سيد حسين قطب غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    66437 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    

6249 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 3شارع مسجد الرحمن الرحيم - 

سندبيس - ملك/ هشام محمد أحمد حسين

139 - بدوى السيد عبدالكريم عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    72764 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

4792 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التاشير بالغاء الفرع الكائن 

بالقاهره - 2شارع علي يسن - المرج

140 - على كامل احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    19283 قيد فى 13-03-2011 برقم ايداع    1028 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش عبده الديب خلف 

الوحده الزراعيه - قليوب البلد - ملك/ شرين مكرم عبدالعزيز محمد

141 - تعديل السم التجارى الى :- مؤسسه حجازى للخراطه تاجر فرد سبق قيده برقم    44677 قيد فى 

28-06-2016 برقم ايداع    5507 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  سنديون  -  بملك  /  سناء رجب حجازى 

142 - حمدى عبد الرحيم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    59515 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

11010 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش 

الرحاب - قرنفيل - ملك/ زغلول محمود بيومي الكومي
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143 - حمدى عبدالرحيم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    59515 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    

3982 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش الرحاب 

- قرنفيل - ملك/ زغلول محمود بيومي الكومي

144 - نورهان عبدالناصر السيد عبدالعظيم هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    77748 قيد فى 2022-02-16 

برقم ايداع    2482 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 

شارع سندوه العمومى - الدور الرضى- سندوه- بملك / عبدالناصر السيد عبدالعظيم

145 - حسن محمد المنهى محمد حسن الكيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم    82309 قيد فى 24-10-2022 برقم 

ايداع    16034 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المنشأه الصغرى - 

ملك/ إسلم رضا حسين شاهين

146 - يسرى محمود عبدالمجيد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    27311 قيد فى 12-11-2012 برقم 

ايداع    5788 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 

محل رقم )2( حوض الشروه  - طريق طنان سنديون - ملك/ يسرى محمود عبدالمجيد عبدالرازق

147 - يسرى محمود عبدالمجيد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    27311 قيد فى 15-07-2018 برقم 

ايداع    7076 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 

محل رقم )2( حوض الشروه  - طريق طنان سنديون - ملك/ يسرى محمود عبدالمجيد عبدالرازق

148 - عادل سمير حنا نصير تاجر فرد سبق قيده برقم    39813 قيد فى 05-08-2015 برقم ايداع    5884 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 1 ش عادل سمير - 

العكرشة - ابو زعبل  - ملك / عادل سمير حنا نصير

149 - ابراهيم ابوالسعود فرحات عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    70811 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    

229 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش ابوالسعود - الخصوص - ملك / 

السيد محمد سيد احمد خليل

150 - جمعه لبيع قطع غيار اجهزة كهربائية ومنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم    72845 قيد فى 2021-05-04 

برقم ايداع    5019 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 

محل بالدور الرضي بعقار 194 - الحي الجديد - أبوالغيط - ملك/ عبدالحافظ رجب عبدالحافظ الخلفاوي

151 - على فايز شاكر عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    73680 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    

7124 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- بهاده - ملك/ 

محمد حسني أحمد عليوه

152 - خليل محروس خليل خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    78076 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

3398 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عنبر بالدور 

الرضى - بجوار شارع منصور - ملك / محمد عطا ا خليل خليل ابراهيم

153 - محمود عبدالمقصود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    81609 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    

14018 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /   23 

يوليو- حى البولقى  - ملك / جمال محمد امين خطاب

154 - شيماء وحيد محمد الليثي تاجر فرد سبق قيده برقم    83322 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    

19100 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  ش ناصر بجوار جامع نصار  -  ميت نما -   ملك /  ايمان ابراهيم سليم 

155 - خالد احمد احمد كرمانى تاجر فرد سبق قيده برقم    3836 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع    203 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 7 ش محمد عاشور 

- طريق بيجام -  بملك/ أحمد عبدالباقي عبدالسلم
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156 - مدحت عبدالعزيز عبدة رواش تاجر فرد سبق قيده برقم    26073 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع    

4030 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبة علم - 

سندبيس - ملك / عبدالعزيز عبده رواش

157 - تعديل السم التجارى الى  رزق لتجاره الجهزه الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    28870 قيد فى 

27-02-2013 برقم ايداع    1356 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1 

ش القاضي -سوق الثلثاء -القناطر الخيريه القليوبيه ملك//زكريا عبدالمنعم محمد

158 - فكرى عبدالهادى فكرى السيد عمر الخليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    56495 قيد فى 2018-10-02 

برقم ايداع    9591 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

24 ش عبدالعزيز الفرماوى - اتريب - بملك /احمد عباس عبدالحميد هيكل

159 - صيدليه د ريحاب على محمد على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    62836 قيد فى 25-11-2019 برقم 

ايداع    11608 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بهاده- ملك/احمد سلمه 

قاسم

160 - رضانى عيد عبدالحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    65181 قيد فى 03-05-2020 برقم ايداع    

3665 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 شارع خالد بن الوليد

161 - عبدا محمد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    66309 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    5996 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية أبوالغيط - ملك/ عزيزه سيد علي حسن

162 - محمد عبدالمعطى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    75473 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

11672 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / طحلة - 

بملك / سامى السيد محمد سالم

163 - غريب السيد محمد سالم حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم    17864 قيد فى 03-11-2010 برقم ايداع    

5662 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الدور 

الرضى 46 ش السفلت العام - عرب الصوالحه - بملك / ورثة سنيه بكري هندى

164 - مصطفى محمد رشدى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    40536 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    

7155 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش رشدى الصعيدى - القلج - 

الخانكه - قليوبيه - بملك / محمد رشدى قاسم محمود

165 - سمير محمد البيومى احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    50397 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    

6535 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض العمده - ملك/ سمير محمد 

البيومى احمد رمضان

166 - زينب سعيد عبدالمنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    54104 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع    

3515 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / زاويه الشيخ 

سند - كفر شبين - ملك / احمد ابراهيم نجدى عبدالعزيز بدويه

167 - مصطفى محمد محمد على خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    58280 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع    

1000 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 115 شارع العاشر من رمضان - 

ملك/ ورثة إبراهيم محمد سالم )فتحي,محمود,حسن,حسين,تيسير,مديحه( / وورثة محمد إبراهيم محمد سالم وهم )

ماجده,محمود,زينب,أسماء(

168 - حداد احمد الحداد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    66320 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع    6021 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / حوض داير الناحيه 

رقم 17 - طنان - ملك / حداد احمد الحداد حسين

169 - محمد ابراهيم محمود موسى شرف تاجر فرد سبق قيده برقم    70136 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع    

13298 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- نقباس - 

ملك/ طه عبدالمنعم يسن
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170 - سعيد مسعد محمد احمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    74423 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

9012 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان :- 

 محل اول مدخل الكينج قبلي السكة الحديد  -  العامرية  -  السكندرية  

171 - سوزان عبدالمنعم منسي لشين تاجر فرد سبق قيده برقم    82658 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

17041 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / منية شبين 

امام دار المناسبات - ملك / محمد على سعد صالح

172 - مصطفي محمد رمضان محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    83734 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع    20506 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

41ش رشاح اسكندر  - ميت نما - بملك / محمد محمد رمضان محمد

173 - فاروق ياسر فاروق على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    84889 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع    

3390 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع ميدان سيدى سعيد - ملك / 

عفيفى محمد عفيفى

174 - فاروق ياسر فاروق على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    84889 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع    

3390 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع حسين رشدى -  ملك / 

عمر احمد عبدالحميد حامد صالح

175 - وليد محمد سلمه اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    15739 قيد فى 23-05-2010 برقم ايداع    

2838 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع ساحل 

سيدى سيف - باسوس - بملك / زكية فرج احمد القاضى

176 - تعديل السم التجارى الى/ علء الدين للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    29107 قيد فى 

17-03-2013 برقم ايداع    1738 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى/ المنطقة الصناعية- العكرشة- ابوزعبل البلد- ملك/ علء الدين احمد مرسى

177 - عمرو عبدا حسن ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    45756 قيد فى 18-07-2022 برقم 

ايداع    4836 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض المائه رقم 41 

زمام قليوب ش نبيه العشرى من ش عاطف جاد من الطريق البطئ - ملك/ الهام عبدالفتاح على شعيب

178 - عمرو عبدا حسن ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    45756 قيد فى 18-07-2022 برقم 

ايداع    4836 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز 

الرئسى ليصبح/ محل رقم1 - الدور الرضي - عقار رقم8 - ش24 ش متحف المطرية

179 - عمرو عبدا حسن ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    45756 قيد فى 18-07-2022 برقم 

ايداع    4836 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع 

ليصبح/  حوض المائة رقم41 زمام قليوب ش نبيه العشرى من ش عاطف جاد من الطريق البطئ

180 - احمد جمال عبد الحميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    73844 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

7573 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عنبر بملك/ 

احمد جميل فرحات - عزبة مراد - اول الربعين ابوالغيط

181 - حسن سعيد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    76482 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

14293 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / بجوار 

مسجد التوحيد - مركز طنان - ملك/ حسن فراج حسن عبدالرحمن

182 - مصطفى رشاد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    82868 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

17692 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل رقم 18 الحى الول 

محلية 8 مدينة - بملك/  محمد عبدالكريم محمد حسن

183 - مصطفى رشاد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    82868 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

17692 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 

20 الحى الول محلية 8 مدينة العبور- بملك / محمود امين محمد منصور

Page 88 of 128 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

184 - محمد حسين سيد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    83110 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

18409 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع مسجد 

النوار المحمدية - حوض فخرالدين- ملك/ مجدى محمد عبدالعظيم

185 - مؤمن حسن عبدالموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83480 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

19610 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع 

الرشاح - العكرشه - ابو زعبل - بملك / هناء سعيد مصطفى ابراهيم شريف

186 - عبدالعزيز يحي عبدالعزيز محمد حجاجي تاجر فرد سبق قيده برقم    84358 قيد فى 2023-01-29 

برقم ايداع    1708 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مرصفا - ملك / 

محاسن عبدالمنعم عبدالعزيز ابراهيم

187 - نهى السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    84923 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع    3494 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 20 شارع سعد عبدالعليم متفرع من 

شارع احمد عرابى - منشيه عبدالمنعم رياض - بملك/هانى صلح عبدالظاهر عبده
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النشاط

1 - نسيم كمال صبحى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  19630 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع    1485وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع بلستيك

2 - نسيم كمال صبحى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  19630 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع    15618وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  تصدير وتوكيلت تجارية 

3 - سيد محمد سيد حسن الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم  20575 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع    2687

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع بلستيك

4 - عادل عبدالحميد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21479 قيد فى 07-08-2011 برقم ايداع    3873

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- تجارة براويز ومرايات

5 - سيد حامد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45103 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع    6388وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب استصلح اراضى وانتاج حيوانى

6 - ياسر محمد الدسوقي كامل عبدالسلم شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  68526 قيد فى 11-10-2020 برقم 

ايداع    10140وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع انواع الوقود الصلبه 

والسائله والغازيه وما يتصل بها من منتجات بالجمله ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

7 - هيسم منير سيد فرج حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  70463 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    13959

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- بيع وتجميع البان

8 - محمد فرج محمود محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  80320 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

10251وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:  تجارة الدوات المنزليه 

والجهزه الكهربائيه والبلستيك )وذلك عدا كاميرات المراقبه والكمبيوتر والطباعة ودون إستخدام النترنت(

9 - ابراهيم عيد ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  84293 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع    1487وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / خياطه ملبس جاهزه وذلك عدا الملبس 

العسكريه وإكسسواراتها(

10 - ياسر عبدالهادى ابراهيم احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  11012 قيد فى 31-05-2009 برقم ايداع    

2483وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى: تصنيع أسلك كهربائيه

11 - محمود عكاشه حسين حلفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  23653 قيد فى 07-02-2012 برقم ايداع    629

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت ونقل عمال وخدمات 

نظافة )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي وفيما عدا توريد العماله (

12 - عامر احمد عوده نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  46207 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    8583

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

13 - عزيزه مجدي جرجس اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  55326 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع    

6564وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة نجاره

14 - عبدالسميع طلعت عبدالسميع سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  56647 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع    

9986وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع حدايد وبويات

15 - مصطفى عبدالمقصود ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62239 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

10250وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  / مصنع حلوه طحينيه وطحينه

16 - محمد عبدا السيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  66552 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    6454

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة جميع انواع المعادن

17 - محمد خالد محمود عباس عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  84072 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع    

755وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /تجارة الزيوت والشحومات
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18 - يوسف محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  15594 قيد فى 13-05-2010 برقم ايداع    2646وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات المصرية(

19 - اشرف محمد عبد الرازق عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  84540 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

6988وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع مستحضرات تجميل و توريدات 

عموميه

20 - تعديل السم التجاري / الطنطاوى لتوريدات الادوات صحيه  والسباكه تاجر فرد سبق قيده برقم  10404 

قيد فى 12-04-2009 برقم ايداع    1715وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

الى  / توريد ادوات صحيه وسباكه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

21 - جمعة هيبة عبدا عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  24222 قيد فى 18-03-2012 برقم ايداع    1397

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشاط //تجاره وتوريدات ادوات ومهمات حمايه 

المن الصناعي )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

22 - ايهاب عبدالفتاح عبد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32480 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع    

499وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع المعادن وركازات المعادن بالجمله

23 - احمد توفيق حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  52255 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    11010وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع خرطوم بلستيك

24 - احمد توفيق حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  52255 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    19137وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :- تجاره اللحوم والدواجن

25 - محمد جمال مصطفى عزازى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58412 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    

1324وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- ميني ماركت )تجارة مواد 

غذائيه(

26 - محمد على عبدالحليم قاسم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  59847 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

4705وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع صناديق بلستيك

27 - محمد مختار محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  69948 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

12904وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- تجارة وتوزيع مواد غذائيه

28 - رضا صبحي اسحاق فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  83911 قيد فى 05-01-2023 برقم ايداع    324

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / صنع اثاث

29 - سارة مصطفى محمد توفيق حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  8286 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع    

5298وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط:  توريد محاصيل وحاصلت زراعية 

ومشتقاتها ) وذلك فيما عدا توريد العمالة الكمبيوتر والنترنت (

30 - عياد ثابت عياد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  10430 قيد فى 14-04-2009 برقم ايداع    1750وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع اعاده تدوير جميع القمشه

31 - نجلء صالح رافع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  73851 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    7602

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ دعاية واعلن ) فيما عدا الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه لذلك (

32 - عيسى امين عبدا احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  80194 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

9819وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير حاصلت زراعيه )وذلك 

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

الصادرات والواردات المصرية(
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33 - عيسى امين عبدا احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  80194 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

9819وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير حاصلت زراعيه )وذلك 

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

الصادرات والواردات المصرية(

34 - اسراء عصام محمود عبدالباقي الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم  84136 قيد فى 17-01-2023 برقم 

ايداع    938وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد و توكيلت وتصنيع 

مستحضرات تجميل لدى الغير

35 - احمد عبدالبديع سلمه عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15545 قيد فى 10-05-2010 برقم ايداع    

2584وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- ورشة تصنيع اثاث موبيليا

36 - شيماء ابو جمعه عبدالعزيز ابو جمعه رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  52362 قيد فى 18-12-2017 برقم 

ايداع    11318وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / محل بقاله

37 - محمد عادل عبد المقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56182 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    

8841وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصنيع خامات ومنتجات 

البلستيك  ) اعاده تدوير بلستيك (

38 - سمير صبحى احمد السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  64409 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع    

1921وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- بيع مفروشات وسجاد

39 - كرم عادل سالم عليوه شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  76368 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    13966

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- تجارة وتوريد الحاصلت الزراعيه ) 

وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (

40 - رمضان اسماعيل حسن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51216 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع    

8594وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي// معلف لتربيه وبيع مواشي حلبه

41 - احمد سيد مدبولى محمد حسوبه تاجر فرد سبق قيده برقم  58008 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    

374وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- مصنع منتجات البان و إستيراد 

وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة 

لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(

42 - محمد احمد عبدالحميد  ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65037 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    

3314وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:  مكتب رحلت ونقل عمال 

وتاجير الت والمعدات )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(

43 - فتحي اسماعيل فتحي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  82815 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    17509

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تعبئة وتوزيع مواد غذائيه ) خل ( يدوى

44 - ايمن سعيد احمد محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  82939 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

17905وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع بلستيك

45 - صبحى جلل ابراهيم عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  83289 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    19005

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:  مصنع قطع غيار موتوسيكلت معدني

46 - صبحى جلل ابراهيم عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  83289 قيد فى 10-01-2023 برقم ايداع    479وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مصنع قطع غيار موتوسيكلت معدني

47 - رجب قاسم غنيمى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  60114 قيد فى 02-06-2019 برقم ايداع    5321وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / حظيره بيع مواشى حلبه وتسمين

48 - محمود محمد صالح عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  70624 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    14309

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصنيع خرطوم بلستيك
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49 - جمال سيد سيد ابو السول تاجر فرد سبق قيده برقم  80376 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    10447

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع حقن بلستيك

50 - محمد حسين سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6182 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    2051وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى/ بيع مواد غذائية

51 - سيد محمد سليمان عزالي تاجر فرد سبق قيده برقم  8987 قيد فى 24-12-2008 برقم ايداع    6190وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

52 - حازم سعد محمود محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  36246 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع    837

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت )وذلك دون توريد العماله 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

53 - حازم سعد محمود محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  36246 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع    

7204وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  مكتب مقاولت و نقل وتوريدات 

)وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت ودون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

54 - جمال على عبدالدايم عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  73408 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

6449وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة السيارات و قطع غيار 

السيارات

55 - هيثم سامى محمد سليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79155 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    6604

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع لدى الغير وتجميع وتعبئة وتغليف 

لدى الغير للمواد الغذائية وبطاريات الموتوسيكلت والسيارات

56 - صدقي كامل مطاوع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  19386 قيد فى 22-03-2011 برقم ايداع    1167

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقالة تموينيه

57 - رضوان محمد رضوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19890 قيد فى 27-04-2011 برقم ايداع    

1800وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة تقطيع اخشاب وتجهيز 

كونتر

58 - محمود مصطفى محمد ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24953 قيد فى 14-05-2012 برقم ايداع    

2424وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / استيراد وتصدير وتوريدات 

عمومية وتوكيلت تجارية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت وذلك فيما عدا المجموعة 

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

المصرية(

59 - محمود مصطفى محمد ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24953 قيد فى 14-05-2012 برقم ايداع    

2424وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / استيراد وتصدير وتوريدات 

عمومية وتوكيلت تجارية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت وذلك فيما عدا المجموعة 

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

المصرية(

60 - سعيد محمد حبيب اللة نصر سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26855 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع    

5143وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط //مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

61 - كريم محمد احمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  38781 قيد فى 17-05-2015 برقم ايداع    4027وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع تصنيع كرتون )وذلك دون إستخدام 

الطباعة (
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62 - زينب السيد محمود محمد المشد تاجر فرد سبق قيده برقم  64976 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    

3195وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

63 - مصطفى صبحى عبدالحميد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  73140 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

5748وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- نقل عمال ورحلت ) وذلك دون 

توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

64 - رامي عمر عزت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75966 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع    12888

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- مصنع تصنيع اخشاب واثاث

65 - محمود يحيي محمود عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  77434 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

1576وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات هندسية

66 - رجب جمال محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  82315 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    16056

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:  تجارة ادوات كهربائية ) فيما عدا 

الكمبيوتر والنترنت (

67 - مروه مجدى السيد مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  47048 قيد فى 18-12-2016 برقم 

ايداع    10372وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تنمية مهارات اطفال ) فيما 

عدا المن والحراسه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

68 - احمد اشرف محمد على قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  50012 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    

5706وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  / تجارة وتوريد جميع انواع الخشاب 

) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت توريد العماله (

69 - محمود مصطفي حسن مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  56587 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع    

9859وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة ملبس حريمى جاهزة )

وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها (

70 - تعديل السم التجارى الى / حنتيره لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  24068 قيد فى 

08-03-2012 برقم ايداع    1190وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

تجارة سيارات مستعمله

71 - تعديل السم التجاري الى / البشار للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  50906 قيد فى 

14-09-2017 برقم ايداع    7868وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

72 - نهاد عادل صلح الدين الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  61406 قيد فى 04-09-2019 برقم ايداع    

8335وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- تجارة أدوات مكتبيه 

ومستحضرات تجميل ولوازم كوافير )وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه والنشر وإصدار الصحف 

والمجلت والكتب وإستخدام النترنت عدا الدوية البشرية ومشتقاتها ومستلزماتها(

73 - طارق احمد احمد الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  78172 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    3677

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ضافة نشاط / توريد حجر جيرى واستغلل محاجر وتاجير 

معدات ثقيله وخفيفه

74 - انس السيد حسين على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  81897 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع    

14883وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مصنع تشغيل معادن

75 - سنية عبدالعليم محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  19353 قيد فى 17-03-2011 برقم ايداع    1119

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /   مكتب رحلت ونقل عمال  ) وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي  والدولي (

76 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29767 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع    7405

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط الى  /  تجارة ادوات كهربائية 
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77 - حسين فوزى عمران السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29767 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع    7405

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  مكتب رحلت ونقل عمال 

78 - احمد محمد البكرى عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62258 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    

12258وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله

79 - احمد محمد البكرى عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62258 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع    

10311وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / حظيره لتربية  المواشى 

الحلبه ) انتاج وبيع البان (

80 - محمد سمير ابراهيم يوسف باشه تاجر فرد سبق قيده برقم  76759 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    

14929وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجارة ملبس جاهزه )وذلك 

عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(

81 - غاده فوزى عبدالرحمن امام تاجر فرد سبق قيده برقم  76890 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    89وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- بيع ملبس ومفروشات ) وذلك دون الملبس 

العسكرية واكسسواراتها (

82 - فتحى عواد مصطفى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5952 قيد فى 26-05-2008 برقم ايداع    2588

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تاجير معدات ) دون استخدام الكمبيوتر 

والنترنت والطباعه وتوريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

83 - احمد محمد دواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15281 قيد فى 21-04-2010 برقم ايداع    1926وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  /  تأجير سيارات  ) وذلك دون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (

84 - احمد سعيد توفيق محمود زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  16351 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع    

3669وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /مطعم لتقديم وبيع المأكولت 

والمشروبات الساخنة والباردة )وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(

85 - فاطمة شعبان حسن مليجى تاجر فرد سبق قيده برقم  18145 قيد فى 01-12-2010 برقم ايداع    6030

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط الى  /  تجاره المواد الخام الزراعيه 

والحيوانات الحيه بالجمله 

86 - تعديل السم التجاري الى / ابوسريع لبيع اطارات السيارات المستعمله و زيوت السيارات وغسيل سيارات 

تاجر فرد سبق قيده برقم  22061 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع    4693وفى تاريخ  21-02-2023  تم 

تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع زيوت سيارات وغسيل سيارات

87 - ابراهيم عبدالفتاح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  48423 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع    

2280وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريد مواد بناء ) فيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت توريد العماله (

88 - احمد محمود حماد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79129 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    6539وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / سبك وتصنيع المعادن

89 - احمد ابراهيم امام ابوالنصر خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  8613 قيد فى 19-11-2008 برقم ايداع    

5720وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  / مصنع لتشغيل وقص الورق 

لدى الغير ) فيما عدا الطباعه (

90 - على كامل احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19283 قيد فى 13-03-2011 برقم ايداع    1028وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- ورشة نجارة
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91 - احمد حسن عبدالفتاح ابراهيم الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  37331 قيد فى 26-02-2015 برقم 

ايداع    1466وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب نقل وشحن برى 

للبضائع )ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع ) الداخلى - الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل 

القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاولة النشاط من الجهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

92 - حامد راضى اسماعيل حامد رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  84705 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    

2771وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  /  تصدير سيلج والعلف  ) وذلك في 

حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك (

93 - تعديل السم التجارى الى مكتب محى الدين عبدالمطلب للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  11815 قيد فى 

03-08-2009 برقم ايداع    3460وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تاجير 

سيارات

94 - احمد عبد الوادود احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  51544 قيد فى 26-10-2017 برقم ايداع    9348

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تعبئة بقوليات ومواد غذائية

95 - محمد سمير السبعاوى عبدالهادى متولى السبعاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  56149 قيد فى 2018-09-10 

برقم ايداع    8770وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مقاولت عامة 

وتوريدات عمومية

96 - هدهد بكرى السيد عبدالعزيز بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  76302 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    

13782وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  / التسويق العقارى

97 - خليل محروس خليل خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  78076 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

3398وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  كساره بلستيك

98 - محمود عبدالمقصود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  81609 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    

14018وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله جافة

99 - طلعت السيد عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  11045 قيد فى 02-06-2009 برقم ايداع    

2521وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ توريدات مهمات امن صناعى 

وصيانة اجهزة اطفاء حريق واجهزة انذار ضد السرقة والمقاولت التى تلد من النشاط ومقاولت عمومية وتركيب 

شبكة الحريق ) عدا الكمبيوتر والنترنت والمن والحراسة وتوريد العماله والكاميرات اللسلكية وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة (

100 - محمود عزت عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  41564 قيد فى 08-12-2015 برقم ايداع    

9016وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ورشة نجاره

101 - رضانى عيد عبدالحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  65181 قيد فى 03-05-2020 برقم ايداع    

3665وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكتب رحلت  ) وذلك دون توريد 

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

102 - عبدا محمد طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66309 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    5996وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- مصنع خرطوم كهرباء

103 - محمد حسين سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6182 قيد فى 05-06-2008 برقم ايداع    2850وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بقاله

104 - احمد حسنى عبدالحميد احمد زلط تاجر فرد سبق قيده برقم  6397 قيد فى 18-06-2008 برقم ايداع    

3104وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- تجارة ملبس جاهزة )وذلك عدا 

الملبس العسكرية و إكسسواراتها(

105 - مصطفى محمد رشدى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  40536 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    

7155وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ورشة تشغيل معادن
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106 - وجدى عبدالكريم سيد محمد الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  48292 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع    

2004وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  - تعديل النشاط إلى:- تجارة المسامير وإكسسوار 

السيارات

107 - سمير محمد البيومى احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  50397 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    

6535وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط:- تجارة مواد بتروليه )وذلك عدا 

التنقيب وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(

108 - تعديل السم التجارى الى/ علء الدين للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  29107 قيد فى 

17-03-2013 برقم ايداع    1738وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ 

مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك 

بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(

109 - اسلم عبدالحليم السيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35029 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    

5029وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة وتوزيع مواد غذائيه وسجائر 

وتبغ و مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية البشرية(

110 - حسن محمد ابراهيم الشوا تاجر فرد سبق قيده برقم  35189 قيد فى 25-09-2014 برقم ايداع    5333

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  / توريدات عمومية ومقاولت وشحن داخلى )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

111 - صباح حسين ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  38589 قيد فى 05-05-2015 برقم ايداع    

3669وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بقاله تموينية

112 - ايهاب حسن محمود احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  48760 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    

2944وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  /  بيع ورق   ) وذلك فيما عدا 

تصوير المستندات والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب  وإستخدام النترنت (

113 - احمد جمال عبد الحميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  73844 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

7573وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مصنع خرطوم كهرباء

114 - عبدالعزيز يحي عبدالعزيز محمد حجاجي تاجر فرد سبق قيده برقم  84358 قيد فى 29-01-2023 برقم 

ايداع    1708وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- تجارة اعلف وحبوب

115 - حسين احمد محمد محمد جادالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  84829 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع    

3184وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- محطة وقود سيارات ) وذلك بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لذلك (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19630 وتم ايداعه بتاريخ   

18-10-2022  برقم ايداع 15,618.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى 

 /   مكتب الكرمة للتصدير والتوكيلت التجارية 

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19630 وتم ايداعه بتاريخ   

11-04-2011  برقم ايداع 1,485.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /   مصنع الكرمة للبلستيك 

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20575 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2011  برقم ايداع 2,687.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / سينا للبلستيك

4 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20869 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-2011  برقم ايداع 3,068.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الماسه لتجارة المواد الغذائيه

5 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27101 وتم ايداعه بتاريخ   

biotec 23-10-2012  برقم ايداع 5,471.000 الى : تعديل السمه التجارية الى /  بيو تك

6 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45103 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2016  برقم ايداع 6,388.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /الفرسان لستصلح الراضى 

والنتاج الحيوانى

7 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63394 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2019  برقم ايداع 12,901.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الخلص والمانه لتجاره 

الخضراوات والفاكهه

8 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70463 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2020  برقم ايداع 13,959.000 الى : تعديل السمة التجارية / ليوجد

9 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84293 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2023  برقم ايداع 1,487.000 الى : تعديل السمه الى / أي اند اس لخياطه الملبس الجاهزه

10 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3407 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2007  برقم ايداع 3,665.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى:- كذا ميزا للتليفونات المحموله 

والتصالت

11 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23653 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2012  برقم ايداع 629.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / هراميس لخدمات النظافه ونقل العمال

12 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56647 وتم ايداعه بتاريخ   

15-10-2018  برقم ايداع 9,986.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / هيكا لبيع الحدايد والبويات

13 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10404 وتم ايداعه بتاريخ   

12-04-2009  برقم ايداع 1,715.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ل يوجد

14 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10404 وتم ايداعه بتاريخ   

12-04-2009  برقم ايداع 1,715.000 الى : تعديل السم التجاري / الطنطاوى لتوريدات الادوات صحيه  

والسباكه

15 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32480 وتم ايداعه بتاريخ   

28-01-2014  برقم ايداع 499.000 الى :  تعديل السمه التجارية الى / ورشة الندى لبيع وتصنيع العمال 

المعدنية

16 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51544 وتم ايداعه بتاريخ   

26-10-2017  برقم ايداع 9,348.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / الذهب البيض
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17 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52255 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2017  برقم ايداع 11,010.000 الى : تعديل السمه الى / اتش - ايه ) h -  a ( لصناعه خرطوم 

البلستيك

18 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58412 وتم ايداعه بتاريخ   

shot 10-02-2019  برقم ايداع 1,324.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى- ميني ماركت شوت

19 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69948 وتم ايداعه بتاريخ   

30-11-2020  برقم ايداع 12,904.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى:- الشروق لتجارة وتوزيع مواد 

غذائيه

20 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10430 وتم ايداعه بتاريخ   

14-04-2009  برقم ايداع 1,750.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / المحبه لعاده  تدوير جميع القمشه

21 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73851 وتم ايداعه بتاريخ   

08-07-2021  برقم ايداع 7,602.000 الى : اضافة سمة تجارية - ايادكو للدعاية والعلن

22 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80194 وتم ايداعه بتاريخ   

06-07-2022  برقم ايداع 9,819.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ايمكس imex لتصدير الحاصلت 

الزراعيه

23 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52362 وتم ايداعه بتاريخ   

gomla market 18-12-2017  برقم ايداع 11,318.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/ جمله ماركت

24 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56182 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2018  برقم ايداع 8,841.000 الى : تعديل السمه الى / العادل بلست لتصنيع خامات ومنتجات 

البلستيك

25 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76368 وتم ايداعه بتاريخ   

06-12-2021  برقم ايداع 13,966.000 الى : تعديل السمة التجارية / اطلس لتجارة وتوريد المحاصيل 

الزراعيه

26 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81049 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2022  برقم ايداع 12,469.000 الى : تعديل السمه الى / براند لتعبئه وتوزيع المواد الغذائيه

27 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   81049 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2022  برقم ايداع 12,469.000 الى : تعديل السم التجارى الى / مؤسسه العربى لتعبئه وتوزيع 

المواد الغذائيه

28 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83434 وتم ايداعه بتاريخ   

13-12-2022  برقم ايداع 19,450.000 الى : اضافه سمه تجاريه  // a& m  ايه اند ام  لتجاره الملبس الجاهزه

29 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58008 وتم ايداعه بتاريخ   

14-01-2019  برقم ايداع 374.000 الى : تعديل السمه التجارية الى:- مصنع كولمار لمنتجات اللبان 

والصناعات الغذائية والستيراد والتصدير

30 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84615 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2023  برقم ايداع 2,521.000 الى : مكتب الولء للرحلت

31 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   84615 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2023  برقم ايداع 2,521.000 الى : ناديه خميس طلب ابراهيم

32 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   84623 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2023  برقم ايداع 2,562.000 الى : محمد عبد الحى عبده عبد الحميد

33 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7751 وتم ايداعه بتاريخ   

08-09-2008  برقم ايداع 4,648.000 الى :  تعديل السم التجارى الى / ممتاز  شاكر سالم سعد
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34 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68464 وتم ايداعه بتاريخ   

07-10-2020  برقم ايداع 10,036.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / اوفيس تاون

35 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70624 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2020  برقم ايداع 14,309.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / العفيفي للبلستيك

36 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81234 وتم ايداعه بتاريخ   

06-09-2022  برقم ايداع 12,962.000 الى : تعديل السمه التجاريه  الى / بيت كوين ) bitcoin( للملبس 

الجاهزه

37 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36246 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-2014  برقم ايداع 7,204.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مكتب الصقر للمقاولت والتوريدات

38 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77314 وتم ايداعه بتاريخ   

25-01-2022  برقم ايداع 1,254.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / بيكريم لتوريد المواد الغذائية -  

beakrem

39 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38781 وتم ايداعه بتاريخ   

17-05-2015  برقم ايداع 4,027.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / نيو ماسترز باك لتصنيع الكرتون

40 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41637 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2015  برقم ايداع 9,161.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / المؤسسة المصرية اللمانية لتصنيع 

منتجات البلستيك

41 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77434 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2022  برقم ايداع 1,576.000 الى : تعديل  السمة التجاريه / ام واي ام للصناعات والخدمات الهندسية

42 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84568 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2023  برقم ايداع 2,365.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ايجيبت منيرالز للتوريدات العموميه

43 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24068 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-2012  برقم ايداع 1,190.000 الى : تعديل السم التجارى الى / حنتيره لتجارة السيارات

44 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   50906 وتم ايداعه بتاريخ   

14-09-2017  برقم ايداع 7,868.000 الى : تعديل السم التجاري الى / البشار للتوريدات العموميه

45 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61406 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2019  برقم ايداع 8,335.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى:- كوالتي لتجارة الدوات المكتبيه 

ومستحضرات التجميل ولوازم الكوافير

46 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29767 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2016  برقم ايداع 7,405.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مكتب العمران للرحلت ونقل العمال

47 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29767 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2013  برقم ايداع 7,405.000 الى : تعديل السمه التجاريه  الى  /  مؤسسة النور لتجارة الدوات 

الكهربائية

48 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   34689 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2014  برقم ايداع 4,428.000 الى : تعديل السم التجاري الى / منى محمد الشحات عزب احمد

49 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76759 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2021  برقم ايداع 14,929.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / المها لتجارة الملبس الجاهزه

50 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80925 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2022  برقم ايداع 12,150.000 الى : اضافه سمه تجاريه  /  المسك للملبس الجاهزه 

51 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5952 وتم ايداعه بتاريخ   

26-05-2008  برقم ايداع 2,588.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /  الندا لتقسيم الراضى وتاجير 

المعدات
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52 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15281 وتم ايداعه بتاريخ   

21-04-2010  برقم ايداع 1,926.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الصلي لتجارة قطع غيار السيارات 

السوزوكي وتأجير السيارات

53 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16351 وتم ايداعه بتاريخ   

12-03-2018  برقم ايداع 2,869.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مطعم واى تو جيه

54 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16351 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2010  برقم ايداع 3,669.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مطعم واى تو جيه

55 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22061 وتم ايداعه بتاريخ   

29-09-2011  برقم ايداع 4,693.000 الى : تعديل السم التجاري الى / ابوسريع لبيع اطارات السيارات 

المستعمله و زيوت السيارات وغسيل سيارات

56 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48423 وتم ايداعه بتاريخ   

smart  24-01-2022  برقم ايداع 1,220.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / سمارت كونستركشن تك

construction tech

57 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48423 وتم ايداعه بتاريخ   

09-03-2017  برقم ايداع 2,280.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / البسمله لتوريد مواد البناء

58 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66437 وتم ايداعه بتاريخ   

22-07-2020  برقم ايداع 6,249.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى/ زاويره zawera للملبس الجاهزه 

واليونيفورم

59 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79129 وتم ايداعه بتاريخ   

10-05-2022  برقم ايداع 6,539.000 الى : اضافه سمه تجاريه / الحمد لسبك وتصنيع المعادن

60 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19283 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2011  برقم ايداع 1,028.000 الى : تعديل السمة التجارية الى- ليوجد

61 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56149 وتم ايداعه بتاريخ   

10-09-2018  برقم ايداع 8,770.000 الى : اضافة سمة تجارية :- بناء المستقبل للمقاولت العامة والتوريدات 

العمومية

62 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78076 وتم ايداعه بتاريخ   

03-03-2022  برقم ايداع 3,398.000 الى : اضافه سمه تجاريه  /  الحمد لكساره البلستيك 

63 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66309 وتم ايداعه بتاريخ   

16-07-2020  برقم ايداع 5,996.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى- ليوجد

64 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48292 وتم ايداعه بتاريخ   

02-03-2017  برقم ايداع 2,004.000 الى : - تعديل السمه التجاريه إلى:- المتحده لتجارة المسامير وإكسسوار 

السيارات

65 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82658 وتم ايداعه بتاريخ   

10-11-2022  برقم ايداع 17,041.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / ترحال للرحلت ونقل العمال

66 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   29107 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2013  برقم ايداع 1,738.000 الى : تعديل السم التجارى الى/ علء الدين للستيراد والتصدير

67 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29107 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2013  برقم ايداع 1,738.000 الى :  تعديل السمة الى/ ليوجد

68 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35189 وتم ايداعه بتاريخ   

25-09-2014  برقم ايداع 5,333.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / مكس تون للتوريدات

69 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55326 وتم ايداعه بتاريخ   

12-07-2018  برقم ايداع 6,564.000 الى : إضافة سمة تجارية  :-  المانة للموبيليا
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70 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73844 وتم ايداعه بتاريخ   

08-07-2021  برقم ايداع 7,573.000 الى : تعديل السمة التجارية الى- ليوجد

71 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84423 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2023  برقم ايداع 1,884.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / برفكت كيم لتجارة الكيماويات

الشخاص

1 - احمد عبدالفتاح فهمي مهدي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   25105 وتم ايداعه بتاريخ  23-05-2012 برقم 

ايداع    2632تم التأشير فى تاريخ   23-05-2012   بــ  

2 - سامح  محمد  فتحى بكري  سيد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   45487 وتم ايداعه بتاريخ  

24-08-2016 برقم ايداع    7125تم التأشير فى تاريخ   24-08-2016   بــ  

3 - محمد  رجب رشاد عبيدو  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   57853 وتم ايداعه بتاريخ  31-12-2018 برقم 

ايداع    13460تم التأشير فى تاريخ   31-12-2018   بــ  الغاءه من خانه الوكيل المفاوض

4 - مصطفى السيد الطوخى حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   71014 وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-19 

برقم ايداع    638تم التأشير فى تاريخ   19-01-2021   بــ  

5 - سمير سعيد ندا ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   82145 وتم ايداعه بتاريخ  17-10-2022 برقم 

ايداع    15562تم التأشير فى تاريخ   17-10-2022   بــ  

6 - محمود عبدا رشوان الجمال  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   83434 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-13 

برقم ايداع    19450تم التأشير فى تاريخ   13-12-2022   بــ  

7 - ناديه خميس طلب ابراهيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   84615 وتم ايداعه بتاريخ  12-02-2023 برقم 

ايداع    2521تم التأشير فى تاريخ   12-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - محمد فتحى عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    67009 قيدت فى 19-08-2020 برقم ايداع   

7363 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها

2 - محمد فتحى عبدالعزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    67009 قيدت فى 19-08-2020 برقم ايداع   

7363 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء مستحقاتهم

3 - مي الحلواني وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    83650 قيدت فى 22-12-2022 برقم ايداع   20224 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل التاشير بحل الشركه

4 - مي الحلواني وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    83650 قيدت فى 22-12-2022 برقم ايداع   20224 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها واستلم كل شريك كافه مستحقاته

5 - محمود رجب شلبي شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    83102 قيدت فى 29-11-2022 برقم ايداع   

18382 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل التأشير بحل الشركة وفسخها

6 - محمود رجب شلبي شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    83102 قيدت فى 29-11-2022 برقم ايداع   

18382 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وانهاء النشاط نهائيا

7 - شيماء السيد عبدالغنى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    77002 قيدت فى 09-01-2022 برقم ايداع   

356 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها

8 - شيماء السيد عبدالغنى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    77002 قيدت فى 09-01-2022 برقم ايداع   

356 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء مستحقاتهم

9 - محمد اسامه محمد عزالدين عبدالحليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    73603 قيدت فى 2021-06-23 

برقم ايداع   6921 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها

10 - محمد اسامه محمد عزالدين عبدالحليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    73603 قيدت فى 2021-06-23 

برقم ايداع   6921 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء مستحقاتهم

11 - محمد امين محمد ابراهيم عطا   شركة سبق قيدها برقم    21297 قيدت فى 26-07-2011 برقم ايداع   

21297 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها

12 - محمد امين محمد ابراهيم عطا   شركة سبق قيدها برقم    21297 قيدت فى 26-07-2011 برقم ايداع   

21297 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها واستلم كل شريك كافه 

مستحقاته
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رأس المال

1 - محمد عبدا سيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31345 قيدت فى 24-10-2013 برقم ايداع    5484

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

2 - تعديل السم التجارى الى حسين سعيد محمد امام يس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     48700 قيدت فى 

23-03-2017 برقم ايداع    2810وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

3 - ايهاب روبيل هابيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     38817 قيدت فى 18-05-2015 برقم ايداع    

4091وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

4 - ايهاب روبيل هابيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     38817 قيدت فى 18-05-2015 برقم ايداع    

4091وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000
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العناوين

1 - محمد عبدا سيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31345 قيدت فى 24-10-2013 برقم ايداع    5484

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 3 شارع مكه - بنها 

الجديده

2 - فيوتشر لخامات ومركزات العلف شركة سبق قيدها برقم     67581 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

4299وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية برج الحريري - الدور الرابع - 

الفلل - ملك/ابراهيم بخاطره ابراهيم محمد

3 - شركة احمد امين محمد امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     67581 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

4299وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية برج الحريري - الدور الرابع - 

الفلل - ملك/ابراهيم بخاطره ابراهيم محمد

4 - محمود عواد محمود وشريكه ابراهيم عواد محمود شركة سبق قيدها برقم     34019 قيدت فى 

05-06-2014 برقم ايداع    3243وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

عزبة شرف الدين - عزبة جلل علم - سنديون - مركز قليوب - القليوبيه

5 - محمد احمد عبدالسلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77280 قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع    

1131وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 24 ش سوق العصر - بولق

6 - تعديل اسم الشركه الى / بلل ابوبكر ابوالمجد طه شريف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     72781 قيدت 

فى 25-04-2021 برقم ايداع    4834وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

العقار رقم 1 ش مرزوق شكرى متفرع من سيدى عمار - العمرانية الشرقية

7 - تعديل اسم الشركه الى / بلل ابوبكر ابوالمجد طه شريف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     72781 قيدت 

فى 25-04-2021 برقم ايداع    4834وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

طنط الجزيره

8 - تعديل اسم الشركه الى / بلل ابوبكر ابوالمجد طه شريف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     72781 قيدت 

فى 25-04-2021 برقم ايداع    4834وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 

ش ابو عاشور من ترعة بشتيل

9 - تعديل اسم الشركه الى / بلل ابوبكر ابوالمجد طه شريف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     72781 قيدت 

فى 25-04-2021 برقم ايداع    4834وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 

ش الفتح متفرع من ش جمال عبدالناصر - المعصره - حدائق حلوان

10 - وليد جمال احمد حسن عليوه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     50487 قيدت فى 10-08-2017 برقم 

ايداع    6777وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي //

سنديون-مركز قليوب -طريق مصراسكندريه الزراعي بجوار مركز شباب سنديون بحوض الزهور/14 زمام 

سنديون دور ارضي بملك //محمد السيد محمد علي

11 - حمدى عبيد محمد عبيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64903 قيدت فى 09-03-2020 برقم ايداع    

3013وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 10 بالدور الخامس بعد 

الرضي -بالعقار رقم 53 شارع العباسيه -قسم الظاهر ويستلزم ذلك نقل القيد الي المكتب المختص بمحافظه 

القاهره
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12 - تعديل اسم الشركه لتصبح / محمود عادل الدبيكى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     36816 قيدت فى 

28-01-2015 برقم ايداع    590وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل 

العنوان الى / شقه رقم 5 بالدور الثانى علوى فيل الدبيكى ش جسر الرياح التوفيقى

النشاط

1 - هانى شاكر عبدالعاطى حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     66075 قيدت فى 07-07-2020 برقم 

ايداع    5487 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تجارة العدد واللت 

ومستلزمات الورش والمصانع بالجمله

2 - محمود عواد محمود وشريكه ابراهيم عواد محمود شركة سبق قيدها برقم     34019 قيدت فى 

05-06-2014 برقم ايداع    3243 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط:- ريبوند 

)بواقي السفنج( وتشغيل السفنج والمراتب وصناعتها

3 - شركة احمد نصيروطارق وحسن مصطفى شركة سبق قيدها برقم     84315 قيدت فى 25-01-2023 برقم 

ايداع    1573 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/ تجارة وصناعة قطاعات 

الحديد والصاج والصلب

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18662   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-01-2011 برقم ايداع    180 الى   تعديل السم التجاري الي//مصطفي عثمان مصطفي 

وشريكه
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الشخاص

1 - سيف محمد عبدا محمود أحمد سيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31345   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2013 برقم ايداع   5484 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2013  بــ :  بولية والده

2 - تاليا محمد عبدا محمود أحمد سيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31345   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2013 برقم ايداع   5484 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2013  بــ :  بولية والدها

3 - محمد محمد توفيق عبدالعليم عبداللطيف عابدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31345   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-10-2013 برقم ايداع   5484 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2013  بــ :  

4 - سلمه مصطفى محمد مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    37922   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2015 برقم ايداع   2471 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2015  بــ :  له حق الداره والتوقيع وكذلك 

التعامل مع الغير وكذلك عن إداره فعليه للشركه كامله وله وحده كافة الصلحيات اللزمه لدارة الشركه لمباشرة 

نشاطها وإدارة وتوجيه شئون الشركه وتكوين كافة معاملت الشركه اللزمه مع الغير والتعامل مع الجهات 

الحكوميه الرسميه منها والغير رسميه ومباشرة جميع إختصاصات الشركه وله وحده حق بيع كافة أصول الشركه 

سواء كان أصل ثابت أو أصل متداول والتوقيع على عقود بيع وشراء السيارات وترخيصها والستغناء عنها 

والتعامل مع المرور ونيابة المرور والضرائب والتأمينات وله الحق في القتراض من البنوك والرهن التجاري 

والقتراض من شركات التأجير التمويلي أو من يوب عنه بتوكيل

5 - سالم حسن محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    18662   وتم ايداعه بتاريخ    2011-01-10 

برقم ايداع   180 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  واستلمه كافه مستحقاته
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تجديد افراد

1 - محمد ابراهيم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2474   قيدت فى   03-10-2007 برقم ايداع    

2649 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

2 - خالد احمد احمد كرمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3836   قيدت فى   14-01-2008 برقم ايداع    203 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

3 - محمد جمال محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3989   قيدت فى   24-01-2008 برقم ايداع    

373 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

4 - محمد اسامه حافظ عيسى عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10697   قيدت فى   05-06-2009 برقم ايداع    

2087 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

5 - عادل عبدالحميد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21479   قيدت فى   07-08-2011 برقم ايداع    

3873 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

6 - جمال محمدين احمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21760   قيدت فى   08-09-2011 برقم ايداع    

4281 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

7 - احسان محمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24030   قيدت فى   05-03-2012 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

8 - عمر سالم عباس القطامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25335   قيدت فى   12-06-2012 برقم ايداع    

2968 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

9 - عبدالناصر محمد عبدالباسط محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28725   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    1125 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

10 - احمد محمد شحات عزب الجبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36605   قيدت فى   12-01-2015 برقم 

ايداع    230 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

11 - شريف عباس بيومى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38998   قيدت فى   28-05-2015 برقم ايداع    

4400 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

12 - احمد محمد ابراهيم ابراهيم فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39645   قيدت فى   2015-07-22 

برقم ايداع    5553 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

13 - امير السيد عبدالفتاح سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41019   قيدت فى   01-11-2015 برقم ايداع    

7993 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

14 - محمد جمال عباس حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44795   قيدت فى   14-07-2016 برقم 

ايداع    5758 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

15 - سيد حامد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45103   قيدت فى   03-08-2016 برقم ايداع    

6388 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

16 - حسن محمد حسن محمد ابوشوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45421   قيدت فى   22-08-2016 برقم 

ايداع    6997 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

17 - احمد سمير الشحات حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46993   قيدت فى   13-12-2016 برقم ايداع    

10254 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

18 - ابراهيم سلمه عبدالغنى جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47289   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

17 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

19 - وليد وليم عزمى محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51817   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

9974 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12
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20 - اشرف رفاعى محمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52597   قيدت فى   02-01-2018 برقم ايداع    

32 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

21 - تعديل السم التجاري الي  مؤسسه حجازي للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52614   قيدت 

فى   02-01-2018 برقم ايداع    71 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-01

22 - ابراهيم صبحى ابراهيم امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52920   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

774 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

23 - محمد عبدالغنى عبدالرحمن ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53046   قيدت فى   2018-01-30 

برقم ايداع    1114 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

24 - عبدالمنعم صابر عبدالمنعم السيد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53126   قيدت فى   2018-02-04 

برقم ايداع    1304 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

25 - سامح عبدالحميد خليل عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53444   قيدت فى   2018-02-20 

برقم ايداع    2023 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

26 - محمد عبدالخالق عبدالفتاح الكشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3407   قيدت فى   10-12-2007 برقم 

ايداع    3665 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

27 - عمر فتحى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4871   قيدت فى   18-03-2008 برقم ايداع    

1358 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-17

28 - سامح نبيل سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19191   قيدت فى   06-03-2011 برقم ايداع    

889 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

29 - سامح نبيل سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19191   قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    

5197 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

30 - عبدالرحمن احمد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24547   قيدت فى   12-04-2012 برقم 

ايداع    1864 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

31 - اسماعيل محمد عواد محمد عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27987   قيدت فى   2013-01-02 

برقم ايداع    36 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

32 - شحات محمدى على محمد التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28202   قيدت فى   17-01-2013 برقم 

ايداع    368 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

33 - كركر ترافيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28437   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    702 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

34 - سعاد ابراهيم سعد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31090   قيدت فى   29-09-2013 برقم ايداع    

5053 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

35 - كامل جمعه سالم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41541   قيدت فى   07-12-2015 برقم ايداع    

8979 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

36 - حسام الدين حسانين محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42078   قيدت فى   12-01-2016 برقم 

ايداع    247 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

37 - محمد شفيق محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42087   قيدت فى   12-01-2016 برقم ايداع    

262 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

38 - محمد طلعت عواد على زلطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51557   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    

9377 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

39 - محمد احمد رجب امام شامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51798   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

9924 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11
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40 - امير عياد سعيد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2116   قيدت فى   03-09-2007 برقم ايداع    

2256 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

41 - عرفات عبدالقادر بكر جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14718   قيدت فى   14-03-2010 برقم ايداع    

1240 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-13

42 - يوسف محمد سالم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15594   قيدت فى   13-05-2010 برقم ايداع    

2646 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

43 - مسعودة عبدالقادر محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20200   قيدت فى   2011-05-22 

برقم ايداع    2198 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

44 - محمد علي محمد جادالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20379   قيدت فى   01-06-2011 برقم ايداع    

2417 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

45 - جوزيف وليم عزمى محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20617   قيدت فى   16-06-2011 برقم ايداع    

2740 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

46 - احمد خليل احمد خليل عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20656   قيدت فى   04-07-2011 برقم ايداع    

2786 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

47 - سيد محمد جاد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26936   قيدت فى   14-10-2012 برقم ايداع    

5242 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

48 - راغدة رشاد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27134   قيدت فى   31-10-2012 برقم ايداع    

5514 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

49 - محمد شبل محمد الليثى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28239   قيدت فى   21-01-2013 برقم 

ايداع    425 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

50 - احمد منصور محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28393   قيدت فى   30-01-2013 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

51 - أضافه السم التجارى

 1- مكتب احمد يوسف ناصر للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33419   قيدت فى   

13-04-2014 برقم ايداع    2171 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-12

52 - منى مصطفى عبدالصمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47002   قيدت فى   14-12-2016 برقم 

ايداع    10278 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

53 - مسعد عبدربه حسن عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48254   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

1918 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

54 - منى شاكر عبدالحميد ابوهاني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49822   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    5242 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

55 - محمد عادل محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51493   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

9223 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

56 - على عبدالمغنى خلف جادالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51647   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    9563 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

57 - جابر محمد فاروق امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52594   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    

26 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

58 - ناهد عبدالهادى ابراهيم عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1695   قيدت فى   01-08-2007 برقم 

ايداع    1799 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

59 - احمد سيد عزب السيد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3045   قيدت فى   18-11-2007 برقم ايداع    

3265 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17
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60 - على السيد محمد شعبان بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3360   قيدت فى   08-12-2007 برقم ايداع    

3611 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

61 - شريف عماد عباس على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7135   قيدت فى   03-08-2008 برقم ايداع    

3942 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-02

62 - تعديل السم التجاري / الطنطاوى لتوريدات الادوات صحيه  والسباكه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

10404   قيدت فى   12-04-2009 برقم ايداع    1715 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-04-11

63 - وفاء عبدالنبى سيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13806   قيدت فى   04-01-2010 برقم ايداع    

47 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

64 - رجاء عبدالوهاب عبدالرحيم عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16985   قيدت فى   2010-08-22 

برقم ايداع    4501 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

65 - خالد محمد احمد الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23138   قيدت فى   27-12-2011 برقم ايداع    

6173 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

66 - امنيه احمد منصور احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23701   قيدت فى   09-02-2012 برقم 

ايداع    686 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

67 - مصطفى عبدالنبى محمد حماده عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25363   قيدت فى   2012-06-13 

برقم ايداع    2998 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

68 - محمود ابراهيم محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26207   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

4221 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-01

69 - سيد عادل السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28128   قيدت فى   14-01-2013 برقم ايداع    

257 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

70 - جمال شكرى السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28282   قيدت فى   22-01-2013 برقم ايداع    

483 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

71 - صباح فتحى ابراهيم شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28509   قيدت فى   10-02-2013 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

72 - عماد عبدالملك احمد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30696   قيدت فى   22-08-2013 برقم 

ايداع    4396 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-21

73 - امال احمد عامر السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37822   قيدت فى   24-03-2015 برقم ايداع    

2304 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

74 - مجدى فتحى عطيه محمود العمريطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40531   قيدت فى   2015-09-21 

برقم ايداع    7145 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

75 - ابراهيم سمير عبدا الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40888   قيدت فى   22-10-2015 برقم ايداع    

7751 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

76 - محمد فوزى عبدالحميد محمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44246   قيدت فى   

24-05-2016 برقم ايداع    4587 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-23

77 - مصطفى محمد مهدى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49474   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

4479 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

78 - حسام حسن عبدالشافى محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50640   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    7209 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

79 - حماده حلمى عبدالبديع عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51024   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    8136 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23
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80 - ابراهيم رجب صبيح عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52139   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    10711 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

81 - علياء عمر صلح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53075   قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    

1185 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

82 - ثناء عبدالرحمن شعراوى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6581   قيدت فى   29-06-2008 برقم 

ايداع    3315 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-28

83 - صلح محمود عبدالرحيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16768   قيدت فى   03-08-2010 برقم 

ايداع    4230 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

84 - محمد ابراهيم عبدالمنعم عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28059   قيدت فى   08-01-2013 برقم 

ايداع    153 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

85 - عماد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28482   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

770 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

86 - ناصرين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35269   قيدت فى   

08-10-2014 برقم ايداع    5486 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-07

87 - ايمن سامى موسى حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36360   قيدت فى   23-12-2014 برقم ايداع    

7392 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

88 - جمعه سطوحى عبدالعظيم عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37127   قيدت فى   2015-02-16 

برقم ايداع    1113 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

89 - على صبحى على عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40440   قيدت فى   16-09-2015 برقم ايداع    

6994 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

90 - هشام محمد يسرى السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51940   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    10267 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

91 - محمد مصطفى عبدالغنى العفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53151   قيدت فى   05-02-2018 برقم 

ايداع    1358 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

92 - مكرم فوزى شحاته جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3077   قيدت فى   20-11-2007 برقم ايداع    

3302 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

93 - محمد فرج حسب النبى ناجيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3623   قيدت فى   30-12-2007 برقم ايداع    

3904 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

94 - وليد عبدالعاطى اسماعيل محمد أبوصالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3828   قيدت فى   2008-01-14 

برقم ايداع    195 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

95 - انصاف محسن حسن على الزمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5017   قيدت فى   27-03-2008 برقم 

ايداع    1524 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-26

96 - احمد عبدالبديع سلمه عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15545   قيدت فى   10-05-2010 برقم 

ايداع    2584 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

97 - عادل يوسف قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17526   قيدت فى   13-10-2010 برقم ايداع    

5212 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

98 - مرزوق ثروت مساك عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27926   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

6717 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

99 - محمد عبدالعاطى محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28075   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08
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100 - محمد عيد حسن عيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28078   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    184 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

101 - شريف سالمان سالم سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28804   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

1252 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

102 - عبدالحميد على عبدالحميد على المهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32047   قيدت فى   2013-12-18 

برقم ايداع    6659 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

103 - ابوالمعاطى محمد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38133   قيدت فى   08-04-2015 برقم 

ايداع    2811 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

104 - خالد محمود عبدالعظيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47488   قيدت فى   12-01-2017 برقم 

ايداع    401 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

105 - علء سيد احمد حسين سيد احمد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50074   قيدت فى   2017-07-13 

برقم ايداع    5839 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

106 - ربيع كرمانى السيد سابق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52331   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

11233 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

107 - شيماء ابو جمعه عبدالعزيز ابو جمعه رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52362   قيدت فى   

18-12-2017 برقم ايداع    11318 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-17

108 - احمد سلمة على سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52367   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

11325 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

109 - حسناء محمد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52951   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

870 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

110 - احمد محمد السيد ابراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53053   قيدت فى   30-01-2018 برقم 

ايداع    1127 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

111 - موسسه عبدالعظيم محمد للتجاره والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3700   قيدت فى   

03-01-2008 برقم ايداع    57 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-02

112 - وسام انور احمد الكشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4415   قيدت فى   20-02-2008 برقم ايداع    

835 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

113 - محمد شحته حماده شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8552   قيدت فى   13-11-2008 برقم ايداع    

5630 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

114 - فاطمه رجب عبدالجواد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14424   قيدت فى   21-02-2010 برقم 

ايداع    871 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-20

115 - محمود جلل مختار عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16093   قيدت فى   20-06-2010 برقم 

ايداع    3324 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-19

116 - وجية رافت على حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22697   قيدت فى   22-11-2011 برقم ايداع    

5569 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

117 - وجيه رأفت على حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22697   قيدت فى   22-11-2011 برقم ايداع    

5570 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

118 - امير ناجى محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24799   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    2209 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

119 - عاشور محمود سيد قنديل زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27329   قيدت فى   13-11-2012 برقم 

ايداع    5821 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12
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120 - سيد احمد حسن رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28045   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

136 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

121 - تامر ابوهريره عبدالمجيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33130   قيدت فى   20-03-2014 برقم 

ايداع    1627 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

122 - بطرس رفعت عبدالشهيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36330   قيدت فى   21-12-2014 برقم 

ايداع    7335 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

123 - حسام احمد ابوزيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45729   قيدت فى   18-09-2016 برقم ايداع    

7599 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

124 - رمضان اسماعيل حسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51216   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    8594 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

125 - ابو المعاطى صابر بيومى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4644   قيدت فى   05-03-2008 برقم 

ايداع    1102 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

126 - محمد رمضان محمد محمد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4772   قيدت فى   12-03-2008 برقم 

ايداع    1244 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

127 - نعيمه سيد محمد شلبى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8806   قيدت فى   03-12-2008 برقم ايداع    

5961 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

128 - حمدى ابراهيم خطاب منجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14824   قيدت فى   21-03-2010 برقم 

ايداع    1378 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-20

129 - ابراهيم فاروق محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19933   قيدت فى   03-05-2011 برقم 

ايداع    1854 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

130 - ممدوح وثيق حنا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20084   قيدت فى   12-05-2011 برقم ايداع    

2056 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

131 - محمد حمدى عبدالعال حسن وفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20568   قيدت فى   14-06-2011 برقم 

ايداع    2680 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

132 - محمد حمدى عبدالعال حسن وفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20568   قيدت فى   17-05-2016 برقم 

ايداع    4353 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

133 - صبحة حسن محمد عبدالعظيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22283   قيدت فى   2011-10-17 

برقم ايداع    5005 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

134 - وليد رضا عبدالفتاح السيد الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23054   قيدت فى   2011-12-20 

برقم ايداع    6046 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

135 - محمد مصطفى ابراهيم مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23178   قيدت فى   29-12-2011 برقم 

ايداع    6226 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

136 - جيهان درويش عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26180   قيدت فى   03-09-2012 برقم 

ايداع    4180 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

137 - اسلم على محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28272   قيدت فى   22-01-2013 برقم ايداع    

472 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

138 - عاصم اسامه السيد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35711   قيدت فى   10-11-2014 برقم 

ايداع    6259 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

139 - كرم الدسوقى على الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46587   قيدت فى   15-11-2016 برقم ايداع    

9423 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

140 - هدى حسن محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48630   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

2664 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19
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141 - ابراهيم ابراهيم محمود عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49343   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    49343 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

142 - الهادى للمقاولت العامه والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51755   قيدت فى   2017-11-08 

برقم ايداع    9836 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

143 - شادى لتصنيع بلستيك نعال الحذية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52695   قيدت فى   2018-01-08 

برقم ايداع    241 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

144 - محمد حسينى السيد رابيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53200   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

1472 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

145 - محمد سيد حسن ابراهيم حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53826   قيدت فى   12-03-2018 برقم 

ايداع    2876 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

146 - عطيه ابراهيم عطيه حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1408   قيدت فى   12-07-2007 برقم ايداع    

1489 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

147 - منى عبدالباسط على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2449   قيدت فى   01-10-2007 برقم 

ايداع    2621 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

148 - محمد حسن فكرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2777   قيدت فى   01-11-2007 برقم ايداع    

2981 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

149 - مصطفى ابراهيم عبدالفتاح عبدالجواد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3665   قيدت فى   

01-01-2008 برقم ايداع    20 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-31

150 - ياسر حسانين عبدالمنعم التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3767   قيدت فى   10-01-2008 برقم 

ايداع    126 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

151 - هدى صالح محمود صالح شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4767   قيدت فى   12-03-2008 برقم 

ايداع    1239 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

152 - تعديل السم التجارى الى / ممتاز  شاكر سالم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7751   قيدت فى   

08-09-2008 برقم ايداع    4648 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-07

153 - مجدى حامد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9329   قيدت فى   25-01-2009 برقم ايداع    

376 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-24

154 - هايل صلح امين الحافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20693   قيدت فى   04-07-2011 برقم ايداع    

2845 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

155 - هايل صلح امين الحافي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20693   قيدت فى   22-06-2015 برقم ايداع    

5061 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

156 - غادة منير يوسف حسن سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24303   قيدت فى   26-03-2012 برقم 

ايداع    1514 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

157 - احمد فراج مرسى مرسى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25881   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    3759 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

158 - ربيع اسماعيل عبدالحق حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28716   قيدت فى   19-02-2013 برقم 

ايداع    1113 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

159 - محمد محمود نصر نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34274   قيدت فى   29-06-2014 برقم ايداع    

3705 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-28

160 - رضا محمود السيد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50193   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

6078 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23
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161 - مصطفى للجزارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50380   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    6504 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

162 - كيرلس اديب سليمان بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53362   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

1831 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

163 - محمود جمال عبدالعظيم محمد رزق الحادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53707   قيدت فى   

06-03-2018 برقم ايداع    2621 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-05

164 - مها صلح عبدالعزيز الدرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53866   قيدت فى   14-03-2018 برقم 

ايداع    2968 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

165 - سيد محمد سليمان عزالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8987   قيدت فى   24-12-2008 برقم ايداع    

6190 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

166 - عمرو محمد حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23116   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

6140 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

167 - انتصار رشدى محمد ابو صابحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24211   قيدت فى   19-03-2012 برقم 

ايداع    1377 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

168 - هدى حامد عوده دبيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24377   قيدت فى   29-03-2012 برقم ايداع    

1614 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

169 - محمد سامى محمد حسن الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27367   قيدت فى   2012-11-18 

برقم ايداع    5875 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

170 - نجاح عبدالوهاب عبدالمنعم امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27961   قيدت فى   31-12-2012 برقم 

ايداع    6787 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

171 - محمد احمد على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28511   قيدت فى   07-02-2013 برقم ايداع    

816 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

172 - هانى جمال عبدالحميد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32440   قيدت فى   2014-01-26 

برقم ايداع    430 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-25

173 - شعبان محمد عزام اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35387   قيدت فى   19-10-2014 برقم ايداع    

5695 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

174 - رانا محمد حسن محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48222   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    48222 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

175 - مؤسسة نوفل لعمال النجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49754   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    5118 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

176 - عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51964   قيدت فى   2017-11-21 

برقم ايداع    10319 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

177 - عبدالرحمن عماد على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52097   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    10623 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

178 - صباح عادل محمد عبدالحميد الهلباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52294   قيدت فى   2017-12-12 

برقم ايداع    11105 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

179 - محمد صبحى حسنى ابوالمجد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52437   قيدت فى   2017-12-21 

برقم ايداع    11502 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

180 - ماهر الحسينى دياب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53132   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

1318 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

Page 116 of 128 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

181 - عيد جمال عبدالناصر عيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53879   قيدت فى   2018-03-14 

برقم ايداع    2993 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

182 - عيد محمد عطيه عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2645   قيدت فى   23-10-2007 برقم ايداع    

2837 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

183 - محمد نجدى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3582   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

4236 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

184 - محمد احمد فهمى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17710   قيدت فى   25-10-2010 برقم ايداع    

5465 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

185 - عفت السيد محمد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20216   قيدت فى   22-05-2011 برقم 

ايداع    2216 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

186 - محمود مصطفى محمد ابواحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24953   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    2424 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

187 - هدى سيد محمد البرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27142   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

5526 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

188 - وليد عبدالسلم عبدالعليم شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27273   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    5733 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

189 - صيدلية د/ غادة محمد هلل السيد الجديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27545   قيدت فى   

28-11-2012 برقم ايداع    6147 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

190 - صيدلية د غاده محمد هلل السيد   تاجر فرد سبق قيده برقم :   27545   قيدت فى   18-12-2012 برقم 

ايداع    6487 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-17

191 - اسلم عبدالستار مامون احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27951   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    6767 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

192 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29956   قيدت فى   21-05-2013 برقم ايداع    

3124 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

193 - اميره السيد عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48444   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    2331 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

194 - احمد محمد محمد ابراهيم سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48779   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    2990 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

195 - محمد ابراهيم عبدالرؤف عبد الشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48845   قيدت فى   2017-04-03 

برقم ايداع    3142 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

196 - محمد خيرى محمد عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49035   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    3538 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

197 - خضره محمد عليوه الشبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50786   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    17601 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

198 - فاطمة رمضان عيد السيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51478   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    9190 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

199 - ثناء سعد حامد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53156   قيدت فى   05-02-2018 برقم ايداع    

1366 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

200 - حياه النفوس عبدالمرضى السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53747   قيدت فى   

08-03-2018 برقم ايداع    2720 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-07
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201 - اشرف النبيل ميخائيل رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3419   قيدت فى   11-12-2007 برقم 

ايداع    3679 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

202 - محمد عبدالمنعم السيد احمد وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26721   قيدت فى   30-09-2012 برقم 

ايداع    4939 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

203 - احمد السيد محمد سليمان الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36818   قيدت فى   28-01-2015 برقم 

ايداع    592 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-27

204 - فايزه محمد امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40108   قيدت فى   26-08-2015 برقم ايداع    

6422 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

205 - عماد محمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51124   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

8357 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

206 - احمد ابراهيم ابراهيم سعد كرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51780   قيدت فى   09-11-2017 برقم 

ايداع    9884 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

207 - عبدا حسانين حسانين خاطر السجاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52782   قيدت فى   

14-01-2018 برقم ايداع    450 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-13

208 - عصام احمد البساطى محمد عبدالسلم شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53390   قيدت فى   

19-02-2018 برقم ايداع    1910 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-18

209 - احمد قاسم خلف عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1718   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

1826 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

210 - مصطفى ابراهيم محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2616   قيدت فى   22-10-2007 برقم 

ايداع    2805 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

211 - عادل عبدالمنصف شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4377   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    793 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

212 - محمود عبدالمعطي محمد رشاد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4724   قيدت فى   

10-03-2008 برقم ايداع    1191 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-09

213 - صباح حسين حسن محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5675   قيدت فى   2008-05-08 

برقم ايداع    2271 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

214 - احمد صلح احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12594   قيدت فى   07-10-2009 برقم ايداع    

4434 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-06

215 - سوزان فتحى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18697   قيدت فى   12-01-2011 برقم ايداع    

222 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

216 - تعديل السم التجارى الى / حنتيره لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24068   قيدت فى   

08-03-2012 برقم ايداع    1190 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-07

217 - كريم فوزى محمد البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26953   قيدت فى   15-10-2012 برقم ايداع    

5265 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

218 - عبدالعظيم محمد على سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27614   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    6259 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

219 - احمد حسين محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27685   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

6364 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09
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220 - احلم عبدالفتاح سيد احمد طة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27883   قيدت فى   25-12-2012 برقم 

ايداع    6655 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

221 - محمد بكر حسنين عبدالفتاح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28358   قيدت فى   2013-01-29 

برقم ايداع    601 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

222 - محمد احمد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44497   قيدت فى   13-06-2016 برقم ايداع    

5102 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

223 - صدقى لنظم التطريز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49947   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

5561 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

224 - محمد محمد عبد الهادى محمد جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50877   قيدت فى   2017-09-13 

برقم ايداع    7815 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

225 - تعديل السم التجاري الى / البشار للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50906   قيدت فى   

14-09-2017 برقم ايداع    7868 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-13

226 - سالى جمعه رداد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52225   قيدت فى   07-12-2017 برقم 

ايداع    10925 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

227 - اسلم اسماعيل عبيد رحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52228   قيدت فى   07-12-2017 برقم ايداع    

10930 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

228 - شيماء عواد محمدى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52242   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

10966 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

229 - تعديل السم التجارى الى  مؤسسه تعلب للتوريدات العموميه والمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3513   قيدت فى   23-12-2007 برقم ايداع    3779 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-22

230 - عادل محمد احمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4341   قيدت فى   17-02-2008 برقم ايداع    

4341 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

231 - مصطفى صبرى مختار على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4578   قيدت فى   2008-03-01 

برقم ايداع    1024 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

232 - الهام فتحى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4872   قيدت فى   18-03-2008 برقم ايداع    

1359 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-17

233 - سعيد سالم عبدالمقصود عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18610   قيدت فى   04-01-2011 برقم 

ايداع    95 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

234 - سنيه عبدالعليم محمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19353   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

4538 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

235 - عبير محمد عبدة محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23873   قيدت فى   22-02-2012 برقم 

ايداع    905 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

236 - منال عبدالمنعم حلمى صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29100   قيدت فى   17-03-2013 برقم 

ايداع    1730 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-16

237 - الشحات عبدالمنعم حسن عبدالل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29122   قيدت فى   19-03-2013 برقم 

ايداع    1767 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

238 - حسين فوزى عمران السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29767   قيدت فى   08-05-2013 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

239 - حسين فوزى عمران السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29767   قيدت فى   04-09-2016 برقم ايداع    

7405 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03
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240 - عبدالهادي محمد عيدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34549   قيدت فى   04-08-2014 برقم 

ايداع    4174 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

241 - سيد علي علي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40116   قيدت فى   26-08-2015 برقم ايداع    

6431 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

242 - اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل دريهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44623   قيدت فى   2016-06-22 

برقم ايداع    5400 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

243 - شريف عبدالسلم محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48849   قيدت فى   2017-04-03 

برقم ايداع    3146 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

244 - خضير السيد خضير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49121   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

3714 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

245 - سامح خليل احمد خليل خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50575   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

7003 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

246 - رمضان رفاعى لبيع الدوات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52065   قيدت فى   

27-11-2017 برقم ايداع    10549 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-26

247 - سهير صبحى حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53937   قيدت فى   19-03-2018 برقم ايداع    

3137 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

248 - السيد محمد السيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53956   قيدت فى   19-03-2018 برقم ايداع    

3173 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

249 - وائل رجب عبدالوهاب سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1942   قيدت فى   22-08-2007 برقم 

ايداع    2070 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

250 - عمر عبد العزيز ابو السعود عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2216   قيدت فى   2007-09-10 

برقم ايداع    2362 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

251 - حنا نجيب حنا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2697   قيدت فى   28-10-2007 برقم ايداع    

2893 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

252 - ايمن نادى يوسف فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10043   قيدت فى   16-03-2009 برقم ايداع    

1268 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

253 - احمد سعيد توفيق محمود زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16351   قيدت فى   12-03-2018 برقم 

ايداع    2869 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

254 - فاطمة شعبان حسن مليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18145   قيدت فى   01-12-2010 برقم ايداع    

6030 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

255 - وائل عبدالمنعم عبدالعزيز مغاورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23708   قيدت فى   2012-02-12 

برقم ايداع    694 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

256 - محمد احمد امين خليفة ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26378   قيدت فى   11-09-2012 برقم 

ايداع    4472 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

257 - نبوية عيد امام على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29905   قيدت فى   19-05-2013 برقم ايداع    

3028 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

258 - محمد هاشم محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33153   قيدت فى   23-03-2014 برقم 

ايداع    1680 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

259 - صلح سليم سلمه سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41677   قيدت فى   15-12-2015 برقم ايداع    

9229 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14
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260 - شهاب احمد سعد امين محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47294   قيدت فى   01-01-2017 برقم 

ايداع    26 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

261 - جوده حسن جوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47348   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

136 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

262 - محمود على خالد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47456   قيدت فى   12-01-2017 برقم ايداع    

337 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

263 - علي سيد محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49255   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

3999 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

264 - هشام عبدالحميد محمود عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51473   قيدت فى   2017-10-24 

برقم ايداع    9182 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

265 - عل غريانى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53422   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

1981 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

266 - محمد سعد محمد احمد الدبيكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53655   قيدت فى   04-03-2018 برقم 

ايداع    2510 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-03

267 - هانى محمد محمد ابراهيم قراقيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53897   قيدت فى   2018-03-15 

برقم ايداع    3036 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-14

268 - اسلم محمد عبدالحميد ابو الخير شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1193   قيدت فى   2007-06-26 

برقم ايداع    1265 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

269 - محمد جوده عبدالفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3057   قيدت فى   19-11-2007 برقم ايداع    

3279 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

270 - محمد صالح محمد ابوالفتوح عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3496   قيدت فى   2007-12-16 

برقم ايداع    3760 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

271 - احمد عبدالرزاق محمد عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14785   قيدت فى   17-03-2010 برقم 

ايداع    1323 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

272 - اسامة محمد على جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17863   قيدت فى   03-11-2010 برقم ايداع    

5661 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

273 - نبوية سالم عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22403   قيدت فى   24-10-2011 برقم ايداع    

5167 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

274 - محمد ابراهيم حمزة مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25997   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

3920 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

275 - عماد على محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26202   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

4212 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

276 - احمد السيد محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28551   قيدت فى   12-02-2013 برقم ايداع    

877 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

277 - ابراهيم ابراهيم خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29799   قيدت فى   12-05-2013 برقم ايداع    

2862 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

278 - محمود محمد عواد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31910   قيدت فى   09-12-2013 برقم ايداع    

6426 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-08

279 - عفاف عبداللطيف محروس احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32170   قيدت فى   

29-12-2013 برقم ايداع    6887 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-28
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280 - امينه محمد سليمان الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35543   قيدت فى   29-10-2014 برقم 

ايداع    5953 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

281 - صباح حسين ابراهيم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38589   قيدت فى   05-05-2015 برقم 

ايداع    3669 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

282 - احمد سمير محمد عبدالجواد قابل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43404   قيدت فى   30-03-2016 برقم 

ايداع    2863 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

283 - احمد عبدالمنصف محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43717   قيدت فى   17-04-2016 برقم 

ايداع    3485 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

284 - مصطفى سلمه امين حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49106   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

3669 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

285 - احمد عبدالهادي سيد احمد محمود يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49328   قيدت فى   2017-05-09 

برقم ايداع    4169 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

286 - كريم عصام عبدالعزيز سيد الشيخ حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51107   قيدت فى   

28-09-2017 برقم ايداع    8322 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-27

287 - اسامه احمد رضوان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51538   قيدت فى   26-10-2017 برقم ايداع    

9337 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

288 - الء اشرف مستكاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51741   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

9789 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

289 - ايمن عثمان توفيق ابو المعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52710   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    284 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

290 - سيد فكهانى احمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27   قيدت فى   04-04-2007 برقم ايداع    27 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

291 - محمود فتحى محمود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1436   قيدت فى   15-07-2007 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

292 - حسين سعد الدين عبدالعزيز سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5020   قيدت فى   2008-03-29 

برقم ايداع    1528 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-28

293 - وديع شفيق اسكندر تادروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5950   قيدت فى   26-05-2008 برقم ايداع    

2586 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

294 - محمد ناجى صديق بندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19893   قيدت فى   27-04-2011 برقم ايداع    

1804 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

295 - سمير ابراهيم اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20901   قيدت فى   27-01-2013 برقم 

ايداع    540 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

296 - ابراهيم حجاج عطية محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22163   قيدت فى   10-10-2011 برقم ايداع    

4842 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

297 - سها فوزى عبدالخالق النفيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24735   قيدت فى   26-04-2012 برقم 

ايداع    2112 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

298 - يسرى محمود عبدالمجيد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27311   قيدت فى   2012-11-12 

برقم ايداع    5788 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

299 - هند جمعة السيد موسى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27535   قيدت فى   29-11-2012 برقم 

ايداع    6135 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28
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300 - احمد عبدالباقى صلح على هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28545   قيدت فى   10-02-2013 برقم 

ايداع    868 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

301 - ناصر دسوقى على حلوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28616   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    

971 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

302 - اسامه عمر عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29277   قيدت فى   29-05-2016 برقم ايداع    

4755 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

303 - كريم عبدالمنجى عبدالخالق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32583   قيدت فى   05-02-2014 برقم 

ايداع    673 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-04

304 - احمد محمد اسماعيل عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33576   قيدت فى   28-04-2014 برقم ايداع    

2486 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

305 - ثروت احمد عنتر عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33725   قيدت فى   12-05-2014 برقم ايداع    

2754 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

306 - السيد عبدالمقصود سلمه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42758   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    1553 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

307 - خالد يسين عبدالهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43277   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

2610 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

308 - هبه على غريب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45157   قيدت فى   08-08-2016 برقم ايداع    

6516 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

309 - رشا عبدالرحمن محمد طويله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49442   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    4411 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

310 - محمد السيد محمد حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50524   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    6876 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

311 - ابراهيم محمد درويش السيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52592   قيدت فى   2018-01-01 

برقم ايداع    24 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

312 - حسين عبده بهنسى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53456   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    

2060 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

313 - ايمن عثمان احمد محمد جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   289   قيدت فى   24-04-2007 برقم 

ايداع    299 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

314 - حنان فكرى غنيمى عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1247   قيدت فى   01-07-2007 برقم ايداع    

1322 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

315 - رومانى ابراهيم غطاس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2931   قيدت فى   11-11-2007 برقم 

ايداع    3146 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

316 - عصمت سيد خلف تمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3499   قيدت فى   16-12-2007 برقم ايداع    

3763 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

317 - عزت ابوالقمصان محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4264   قيدت فى   12-02-2008 برقم 

ايداع    670 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

318 - احمد محمد رمضان عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4892   قيدت فى   19-03-2008 برقم ايداع    

1381 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

319 - ناصر سعيد فرحات ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10722   قيدت فى   10-05-2009 برقم 

ايداع    2119 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-09

320 - محمد عبد التواب عبدالصادق علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16545   قيدت فى   2011-08-01 

برقم ايداع    3793 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31
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321 - محمد عبدالتواب عبدالصادق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16545   قيدت فى   2010-07-17 

برقم ايداع    3933 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-16

322 - محمد عبدالتواب عبدالصادق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16545   قيدت فى   2015-08-09 

برقم ايداع    5926 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

323 - محمد محمود لبيب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26160   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

4146 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

324 - محمد محمود ناصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27596   قيدت فى   03-12-2012 برقم ايداع    

6228 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

325 - عليوة محمد عبدربة الميهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27705   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

6391 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

326 - محمد ابو اليزيد مصطفى عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28323   قيدت فى   2013-01-27 

برقم ايداع    552 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

327 - تعديل السم التجارى الى  رزق لتجاره الجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28870   قيدت 

فى   27-02-2013 برقم ايداع    1356 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-26

328 - زينب سيد كامل محمد طبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29000   قيدت فى   11-03-2013 برقم ايداع    

1570 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

329 - طارق السيد عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33811   قيدت فى   19-05-2014 برقم 

ايداع    2896 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

330 - اشرف صموئيل جورجى حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39239   قيدت فى   14-06-2015 برقم 

ايداع    4836 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

331 - د/ عبير لبيع الدويه البيطريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45003   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    6153 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

332 - ابانوب فخرى فهيم كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46214   قيدت فى   19-10-2016 برقم ايداع    

8592 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

333 - زينب عيسى ابراهيم عبدالفتاح لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51565   قيدت فى   2017-10-29 

برقم ايداع    9387 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

334 - عيد ابراهيم ابراهيم نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51572   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    

9403 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

335 - نجاح عبدالفتاح محمود ابوزينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53435   قيدت فى   20-02-2018 برقم 

ايداع    2009 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

336 - محمد سعيد سعد حسن نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53485   قيدت فى   22-02-2018 برقم 

ايداع    2119 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

337 - خلف سعدالدين عبدالقادر حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2328   قيدت فى   19-09-2007 برقم 

ايداع    2485 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

338 - احمد عادل عبدالله سيد ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3806   قيدت فى   13-01-2008 برقم 

ايداع    168 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

339 - فرج فوزى فرج عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5036   قيدت فى   01-10-2009 برقم ايداع    

4329 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-30

340 - احمد حسنى عبدالحميد احمد زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6397   قيدت فى   18-06-2008 برقم 

ايداع    3104 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-17
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341 - رامى جاد فانوس جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9177   قيدت فى   13-01-2009 برقم ايداع    

184 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-12

342 - ياسر عبدالبديع محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10256   قيدت فى   01-04-2009 برقم 

ايداع    1537 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

343 - ناصر موسى لبيب ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13503   قيدت فى   15-12-2009 برقم 

ايداع    5710 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

344 - عزام على يزيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14908   قيدت فى   25-03-2010 برقم ايداع    

1422 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

345 - نورة عبدالسلم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21374   قيدت فى   31-07-2011 برقم ايداع    

3739 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

346 - فهمى جميل فهمى ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23372   قيدت فى   16-01-2012 برقم ايداع    

253 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

347 - حنان قاسم احمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24743   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

2122 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

348 - محمد بركات موسى سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29158   قيدت فى   21-03-2013 برقم ايداع    

1820 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20

349 - محمود طارق عبدالكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33653   قيدت فى   05-05-2014 برقم 

ايداع    2609 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

350 - وائل رضا على قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37413   قيدت فى   04-03-2015 برقم ايداع    

1617 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

351 - يحيى محمد محمد حنفى هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40125   قيدت فى   26-08-2015 برقم 

ايداع    6448 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

352 - علء سمير على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40676   قيدت فى   07-10-2015 برقم ايداع    

7409 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

353 - محمد هلل هلل على ابوالعدل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44445   قيدت فى   07-06-2016 برقم 

ايداع    5000 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

354 - عبدالرحمن طلعت محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44660   قيدت فى   27-06-2016 برقم 

ايداع    5487 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

355 - وجدى عبدالكريم سيد محمد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48292   قيدت فى   2017-03-02 

برقم ايداع    2004 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

356 - ابوالفضل سعيد ابوالفضل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51015   قيدت فى   2017-09-24 

برقم ايداع    8115 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

357 - محمود محمد الطوخى محمد سيد احمد ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52516   قيدت فى   

26-12-2017 برقم ايداع    11657 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-25

358 - محمد مازن حلمى زكى حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53300   قيدت فى   13-02-2018 برقم 

ايداع    1702 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

359 - كريم زكريا محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53340   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

1781 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

360 - شيرين سعيد عبدالعزيز عبدالرازق سنجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53458   قيدت فى   

21-02-2018 برقم ايداع    2066 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-20
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361 - هلل عبد المرضى عبد الفتاح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53910   قيدت فى   2018-03-15 

برقم ايداع    3067 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-14

362 - زينب سعيد عبدالمنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54104   قيدت فى   27-03-2018 برقم 

ايداع    3515 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-26

363 - سالم محمد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3515   قيدت فى   23-12-2007 برقم ايداع    

3782 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

364 - دينا ابراهيم كامل خليل جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4558   قيدت فى   28-02-2008 برقم ايداع    

1003 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

365 - محمد محمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17158   قيدت فى   13-09-2010 برقم 

ايداع    4729 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

366 - صباح عبدالسميع محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23320   قيدت فى   12-01-2012 برقم 

ايداع    177 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

367 - احمد سمير محمد على البرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28608   قيدت فى   13-02-2013 برقم 

ايداع    958 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

368 - تعديل السم التجارى الى/ علء الدين للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29107   قيدت 

فى   17-03-2013 برقم ايداع    1738 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-16

369 - طارق محمد عواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34113   قيدت فى   16-06-2014 برقم ايداع    

3407 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-15

370 - ايهاب حسن محمود احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48760   قيدت فى   28-03-2017 برقم 

ايداع    2944 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

371 - محمد عبدالمجيد عبدالفتاح النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51111   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    8334 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

372 - حنان شريف نور الدين العجوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52827   قيدت فى   16-01-2018 برقم 

ايداع    572 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15
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تجديد شركات

1 - ممدوح لطفى سالم محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52650  قيدت فى  04-01-2018 برقم ايداع   

146 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00ص

2 - محمد حسن محمد السيد نصار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26833  قيدت فى  24-12-2012 برقم 

ايداع   6652 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

3 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   31345  قيدت فى  10-08-2016 برقم ايداع   6610 وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  12:00:00ص

4 - محمد عبدا سيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31345  قيدت فى  10-08-2016 برقم ايداع   

6610 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  12:00:00ص

5 - كارولين كمال رمزى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2417  قيدت فى  26-09-2007 برقم ايداع   

2583 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

6 - منتصر عوض منتصر عوض زغارى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   35043  قيدت فى  

15-09-2014 برقم ايداع   5066 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2024  12:00:00ص

7 - تعديل السم التجارى الى:- نجيب وهبه بخيت بطرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4225  قيدت فى  

10-02-2008 برقم ايداع   629 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/02/2028  12:00:00ص

8 - شركه العصر وشريكه للتكيف والتبريد وتجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   

53060  قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   1145 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

9 - شركه العصر وشريكه للتكيف والتبريد وتجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   

53060  قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   1146 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

10 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   53060  قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   1146 وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

11 - شركه العصر وشريكه للتكييف والتبريد وتجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   

53060  قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   1147 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

12 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   53060  قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   1148 وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

13 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / السيد حامد عبدالرحمن طويله وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

53749  قيدت فى  08-03-2018 برقم ايداع   2723 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/03/2028  12:00:00ص

14 - محمد محمد عبدالرحمن الكيلنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52991  قيدت فى  2018-01-24 

برقم ايداع   966 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2028  

12:00:00ص

15 - تعديل السم التجرى للشركه ليصبح : شركه محمد خليل الديب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18909  

قيدت فى  01-02-2015 برقم ايداع   700 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/01/2025  12:00:00ص
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16 - تعديل السم التجارى للشركة الى /  محمد واحمد عبدالمنعم محمد مرسى   شركة سبق قيدها برقم :   4169  

قيدت فى  05-02-2008 برقم ايداع   566 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/02/2028  12:00:00ص

17 - تعديل اسم الشركه الى / شمس محمد رضا دياب سعداوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28442  

قيدت فى  03-02-2013 برقم ايداع   708 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/02/2028  12:00:00ص

18 - احمد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49631  قيدت فى  31-05-2017 برقم ايداع   4851 وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

19 - محمد امين محمد ابراهيم عطا   شركة سبق قيدها برقم :   21297  قيدت فى  26-07-2011 برقم ايداع   

21297 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2026  12:00:00ص

20 - تعديل اسم الشركه  نها عبدالعظيم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   28722  قيدت فى  2013-02-20 

برقم ايداع   1120 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  

12:00:00ص
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