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قيود أفراد

1 - محمد فتحى عبد ا عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 297 

ورقم قيد 17726    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة القليوبية ش المدرسة امام سوق بنى عبس 

عرب العيايدة -ملك/ فتحى عبد ا عبد الجليل

2 - عماد محمود عبد السميع الجمل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 310 

ورقم قيد 17729    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر - عزبه الشيخ مصلح 

- ملك / سيد محروس فهيم محمد

3 - احمد محروس فهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 311 ورقم 

قيد 17730    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر عزبة الشيخ مصلح ملك/ 

محمد امام على

4 - بدر رجب عليوه شحاته تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 312 ورقم 

قيد 17731    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر الشيخ مصلح ملك/ كيرلس 

منير شكرى مقار

5 - احمد ابراهيم عزب بيومى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 314 ورقم 

قيد 17732    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القليوبية الخصوص - ش عثمان بن عفان 

- ملك / ورثة المرحوم _ابراهيم عزب بيومى وعنهم عاطف ابراهيم عزب

6 - مؤمن شحاته عبدالرحيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 316 

ورقم قيد 17733    محل رئيسى  عن تجارة خردة المعادن, بجهة محافظة القليوبية ش العكرشة - الخانكة - ملك/ 

محمد شحاتة عبد الرحيم

7 - علء سيد عبدالقادر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 317 

ورقم قيد 17734    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية القلج - ش مسجد الرحمن 

خلف عادل - ملك / احمد محمود محمد

8 - مصطفى تاج الدين السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

319 ورقم قيد 17735    محل رئيسى  عن مقله, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. خالد بن الوليد من ش. 

الجمهورية ملك/ تاج الدين سيد اسماعيل

9 - هاني عوده مكاوي الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 322 ورقم 

قيد 17736    محل رئيسى  عن مكتب تجارة اراضى وتوريدات عموميه, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايدة 

ش. المدرسة ملك/ عوده مكاوى عوده

10 - سامى مجدى سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 327 ورقم 

قيد 17737    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القليوبية الوحده التجاريه رقم 3 بالدور الرضى 

مركز الخدمات المقام على القطعه رقم 1 بمركز الحى الول

11 - محمد محى الدين على عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 328 

ورقم قيد 17738    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل وتوريدات, بجهة محافظة القليوبية ش. مسجد 

الرحمه حوض العجمى القلج ملك/ سيد احمد سلمان محمد

12 - محمد ابراهيم عثمان زلط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 329 

ورقم قيد 17739    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده ش زين العابدين ملك/ 

عصام الدين عبدالستار زيد
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13 - محمد حامد اسماعيل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 343 

ورقم قيد 17742    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية الخصوص -4ش مسجد النور من ش 

الخلفاء الراشدين - ملك / فهيم رمزى فهيم منقريوس واشرف جميل

14 - عبدالرحمن حسان سردار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 345 

ورقم قيد 17743    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع شرابات, بجهة محافظة القليوبية ق 207 مجمع المم 

اللمانى الصناعى -الصناعيه الولى

15 - ابانوب شهدى بخيت شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 349 

ورقم قيد 17744    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش حسن البشار متفرع من ش 

الصحابه من ش ابوسعده-الخصوص ملك/رمزى نصحى رزق ا

16 - محمد احمد محمود محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 350 

ورقم قيد 17745    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل ش. عزبة البيض 

ملك/ محمد عبدالعزيز عبدالفتاح

17 - هاجر مصطفى محمد جوده عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

357 ورقم قيد 17746    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )فيما عدا الرحلت السياحيه وبعد 

الحصول على التراخيص الزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده 

ملك/ ايمن عبدالحكيم محمود سعادات

18 - سوزان ناروز يواقيم حكيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 361 ورقم 

قيد 17747    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد التقوى - الخصوص - ملك/ نبيل سليم 

مهنى يوسف

19 - محى جمال الدين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 368 

ورقم قيد 17748    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية ش. نور السلم من ش. 

الخصوص العمومى ملك/ عمرو محمد طوسون محمد

20 - اميل عياد عطا خله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 384 ورقم قيد 

17749    محل رئيسى  عن مصنع تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية القلج - ش الكنيسه - حوض كامل 

الشرقى - ملك / سعيد عياد عطا خله

21 - مينا مرزوق فرهود توفيلس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 385 

ورقم قيد 17750    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القليوبية ش البترول من ش ابراهيم 

عابدين-الخصوص ملك/ مينا مرزوق فرهود توفيليس

22 - محمد خليل محمود خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 388 

ورقم قيد 17751    محل رئيسى  عن اعاده وتدوير المخلفات اليكترونيه بعد الحصول على التراخيص الزمه, 

بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل-العكرشه ملك/سيد خليل ابراهيم موسى

23 - امل احمد على محمد ملش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 393 

ورقم قيد 17752    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانه نظم النذار اللى والطفاء ضد الحريق والشبكات, 

بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل - ش السكه الحديد - ملك / احمد اسماعيل عبدالحميد محمود

24 - سلوى جوده ابوالمعاطى الجمل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

397 ورقم قيد 17753    محل رئيسى  عن بوتيك وبيع اكسسوار ملبس, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 46 

اول سنتر الياسمين الشباب ملك/ عصام سيد احمد ابراهيم
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25 - ايمن ميلد كرم فهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 421 ورقم قيد 

17754    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش محمود محروس متفرع من ش ترعه الزنانيرى-

الخصوص ملك/فتح ا سلمه مهاود

26 - عبداللطيف بخيت عبداللطيف عويضه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 422 ورقم قيد 17755    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات مواد البناء, بجهة محافظة 

القليوبية 15 ش النبوي السيد-الخصوص ملك/ حسن محمود حسن شرباش

27 - عبدالرحمن محمد محمود عليوه تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 423 ورقم قيد 17756    محل رئيسى  عن مصنع تدوير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل - 

العكرشه - 10شارع المزرعة - ملك / فاطمة ابراهيم قبيسى

28 - احمد حلمى محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 433 

ورقم قيد 17757    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة القليوبية ارض عزبه الهادى-الجبل 

الصفر ملك/صلح محمود هندى يونس

29 - هبه احمد عفيفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 434 ورقم 

قيد 17758    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 6ش المنيا - مساكن ورش 

ابوزعبل - ملك / ابراهيم محمد

30 - مجدى ظريف ذكى عجايبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 441 

ورقم قيد 17759    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية ش. المدرسة القبلية ارض الشركة 

الخصوص ملك/السيد احمد تمام

31 - امجد محمد بشير احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 444 ورقم 

قيد 17760    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية ومجمدات, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل- ش الجامع الكبير 

- ملك / احمد محمود محمود على

32 - صبحى ابراهيم حسين البحرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

456 ورقم قيد 17762    محل رئيسى  عن مصنع لصناعة المسبوكات والسبائك والجزاء من الحديد والزهر 

وغيرها من المعادن, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - العكرشة - امام المجمع الصناعى الخفيف - بجوار ميزان 

الخلص شارع 10متر من شارع 12 متر مصرف العكرشة بملك/ حازم ابراهيم حسين البحرى

33 - اشرف فتحى احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 458 

ورقم قيد 17763    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك ) كسارة- خرازة(, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل - 

العكرشه - شارع 8 متر مسجد احمد عبدالرحمن - ملك / مصطفى احمد عبدالرحمن عبدالعظيم

34 - محمود مجدى السيد محمد الشحرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

479 ورقم قيد 17765    محل رئيسى  عن مكتب نقل مواد غذائية وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله 

وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى-ش محمد كريم-منزل الحاج 

حجاب عليوه-ابوزعبل ملك/ميرفت حجاب عليوه علي

35 - ابتسام مصطفى مصطفى قطب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 480 

ورقم قيد 17766    محل رئيسى  عن تجارة بيض ومواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية ش السكان الصناعى 

ملك/ مصطفى مصطفى محمد قطب

36 - محمد محمد سلمه يوسف ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

486 ورقم قيد 17767    محل رئيسى  عن مركز صيانه واصلح سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش حى 

ابوالمعاطى متفرع من ش البطل احمد عبدالعزيز - ملك / احمد شحته سلمه يوسف
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37 - دعاء جمال عيد متولى صبيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 506 

ورقم قيد 17769    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى 

العسكرى وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية الخانكه شرق السكه الحديد ابوزعبل ملك/ يوسف محمد 

محمود الخولى

38 - عاطف نصيف وهبه مقاريوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

509 ورقم قيد 17771    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل - العكرشه - ملك / 

ظريف متى متى بشارة

39 - عبير محمد فتحي علي سعدون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 522 

ورقم قيد 17775    محل رئيسى  عن تجارة الثاث والخشاب, بجهة محافظة القليوبية ش مدينه المل ملك/ هناء 

امام سليمان ابراهيم

40 - ايات طلب حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 526 ورقم 

قيد 17776    محل رئيسى  عن تجارة وصيانة اجهزة تكييف, بجهة محافظة القليوبية القلج - 34ش ابوبكر - ملك 

/ محمد احمد محمد

41 - على فتحى على حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 527 ورقم قيد 

17777    محل رئيسى  عن مكتب تأجير مولدات كهرباء, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل - ش ياسر العمده - 

عزبه البيض - ملك / محمود على فتحى على

42 - احمد سعد ابوزيد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 534 ورقم 

قيد 17778    محل رئيسى  عن بيع ملبس خاهزة, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - شرق السكة الحديد - ملك/ 

حسن محمد عبد الحميد احمد

43 - احمد عبدالرازق محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 535 

ورقم قيد 17779    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ش الجامع من علي 

عبدالمجيد ملك/ عبدالرزاق محمد بخيت

44 - محمد على جمال على دنيا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 541 

ورقم قيد 17781    محل رئيسى  عن توريد وتجارة المفروشات, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل البلد شرق 

السكه الحديد ملك/اسلم محمد حسن امام

45 - احمد علي مرتضي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 542 

ورقم قيد 17782    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى 

وخدمات النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش عمر الريس ملك/ على مرتضى محمد

46 - محمد مرسى لبيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 543 

ورقم قيد 17783    محل رئيسى  عن بيع مواد الغذائيه, بجهة محافظة القليوبية ش عبد الوهاب الجمل متفرع من 

ش المستودع - عزبة الهادى - ملك/ مصطفى على ديب على

47 - مهجه ابوالمجد سيد طه ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

551 ورقم قيد 17785    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش. سيد عماره الموان متفرع 

من ش. الزاويه القلج ملك/ عزت مصطفى عبدالرحمن

48 - كمال فهيم عبد المسيح بولس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 552 

ورقم قيد 17786    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة, بجهة محافظة القليوبية 14ش الجمل من شارع 

البترول - الخصوص
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49 - مصطفى يوسف امام ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 556 

ورقم قيد 17787    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )فيما عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية كفر عبيان-ابوزعبل ملك/ عمرو 

صلح محمد الغنام

50 - كريم شاهين على عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 559 

ورقم قيد 17788    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر - عزبه الشيخ مصلح

فروع الفراد

1 - مروه سيد بيومى محمد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   309 ورقم قيد   17728  محل فرعى  عن تعبئة 

وتغليف وتوزيع المنظفات الصناعية )مرفق شهاده غرفه صناعية (  بجهة محافظة القاهرة ب 153 م2 العبد الجديد

2 - مروه سيد بيومى محمد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   309 ورقم قيد   17728  محل فرعى  عن تعبئة 

وتغليف وتوزيع المنظفات الصناعية )مرفق شهاده غرفه صناعية (  بجهة محافظة القليوبية حوض خارج الزمام ش 

اولد فكري - ابوزعبل - القليوبيه - ملك // ابراهيم السيد خليل محمد

3 - المير عنتر امين عبد الباقى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   488 ورقم قيد   17768  محل فرعى  عن 

صناعه الغراء والجيلتين  بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل -العكرشه -حوض 28 بجوار مسجد الطيب - ملك /ابراهيم 

عوض حسانين

4 - المير عنتر امين عبد الباقى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   488 ورقم قيد   17768  محل فرعى  عن 

صناعه الغراء والجيلتين  بجهة محافظة سوهاج الصوامعه شرق شارع النور ملك عنتر امين عبدالباقي

5 - خلف سيد خلف عبدالمحسن  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   511 ورقم قيد   16131  محل فرعى  

عن تسويق عقارى  بجهة محافظة القليوبية العقار رقم 21 بلوك 18095- عباس العقاد الحى التاسع االعبور بملك/ 

عصام الدين جميل مصطفى مرسى

6 - عماد عزمي بسطاروس  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   550 ورقم قيد   4260  محل فرعى  عن مكتب 

مقاولت  بجهة محافظة القليوبية الخانكه ش. المعهد الدينى ملك/ طارق فتحى امين
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قيود الشركات

1 - شركة ابراهيم فتحى عبد الغنى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    334 ورقم قيد  17741    مركز عام  عن ورشة نجارة اثاث  بجهة محافظة القليوبية ش العمومى - 

عزبة البيض

2 - احمد السعيد يوسف السيد صقر وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    508 ورقم قيد  17770    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع بلستيك وإعادة تدوير البلستيك  

بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل البلد - العكرشه ش. الرشاح بجوار مصنع الثلج

3 - احمد شعبان محمد وشريكه صلح فوزي ابراهيم شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    512 ورقم قيد  17772    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيهات ) مطعم كبابجى وسفرة (  بجهة محافظة القليوبية الوحدتين 50 و 129 الكائنين بالدور الرضي 

والول علوي بسنتر الحجاز قطعه 127 محليه 5 الحى الول
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فروع الشركات

1 - الشركه الهليه التجاريه للعمال الزراعيه والكيماويه والصناعيه ) ناسيتا( ش0م0م   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    519 ورقم قيد   17774   فرعى  عن التجارو التصدير واستيراد الحاصلت 

الزراعية والمواد الكيماوية و الصناعية والعدد واللت والدوات الميكانيكية والكهربائيةوالمعادن ووسائل النتاج 

ووسائل النقل وتدعيم واقامة المشروعات المستحدثة في البلد وما يتصل بها وتصدير الحاصلت 

الزراعيةوالنباتية والحيوانيةومنجاتها ومشتقاتها ومتخلفاتها وكذلك جميع المواد الطبيعية والخام والمعادن وايضا 

تصدير منتجات المناجم والمحاجر الخام والمصنعة وجميع السلع الصناعية  والمطبوعات وخدمات النقل للغير 

وخدمات التخليص الجمركي للغير وخدمة وصيانة السيارات وادارة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات 

واجزائها في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق وايضا تقديم الخدمات 

والحلول المخزنية واللوجستية للغير ونشاط ادارة وتشغيل المطاعم والخدمات البريدية وللشركة حق تمثيل الفرار 

والمنشات مصرية كانت او اجنبية اي القيام بجميع اعمال الوكالة التجارية طبقا للقانون وللشركة ان تندمج فيها او 

تندمج وتساهم في شركات او منشات تكون اعمالها متممة او مماثلة في حدود القوانين و القرارات الوزارية 

الخاصة بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة 

هذة النشطةويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوةمع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبية باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوزلها ان تندمج في 

الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 

شارع 26 يوليو

2 - الشركه الهليه التجاريه للعمال الزراعيه والكيماويه والصناعيه ) ناسيتا( ش0م0م   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    519 ورقم قيد   17774   فرعى  عن التجارو التصدير واستيراد الحاصلت 

الزراعية والمواد الكيماوية و الصناعية والعدد واللت والدوات الميكانيكية والكهربائيةوالمعادن ووسائل النتاج 

ووسائل النقل وتدعيم واقامة المشروعات المستحدثة في البلد وما يتصل بها وتصدير الحاصلت 

الزراعيةوالنباتية والحيوانيةومنجاتها ومشتقاتها ومتخلفاتها وكذلك جميع المواد الطبيعية والخام والمعادن وايضا 

تصدير منتجات المناجم والمحاجر الخام والمصنعة وجميع السلع الصناعية  والمطبوعات وخدمات النقل للغير 

وخدمات التخليص الجمركي للغير وخدمة وصيانة السيارات وادارة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات 

واجزائها في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق وايضا تقديم الخدمات 

والحلول المخزنية واللوجستية للغير ونشاط ادارة وتشغيل المطاعم والخدمات البريدية وللشركة حق تمثيل الفرار 

والمنشات مصرية كانت او اجنبية اي القيام بجميع اعمال الوكالة التجارية طبقا للقانون وللشركة ان تندمج فيها او 

تندمج وتساهم في شركات او منشات تكون اعمالها متممة او مماثلة في حدود القوانين و القرارات الوزارية 

الخاصة بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة 

هذة النشطةويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوةمع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبية باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوزلها ان تندمج في 

الهيئات السالفة الذكر او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية  بجهة محافظة القليوبية 1 

محطة وقود شل اوت - العبور
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 محو - شطب

1 - سيدة محمود عبده عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6502 قيد فى 12-06-2001 برقم ايداع  714 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

2 - صالح محمد صالح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   13496 قيد فى 09-05-2010 برقم ايداع  505 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو / ترك التجاره نهائيا

3 - جمال عبدالفتاح عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15865 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع  255 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو / ترك التجاره نهائيا

4 - ممدوح نعيم ابراهيم بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   13650 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع  1226 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر بطلب تاشير

5 - مدحت سعيد شعبان العوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14266 قيد فى 29-01-2014 برقم ايداع  76 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

6 - جيهان احمد ابراهيم عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12906 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع  160 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

7 - عرفه على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   7812 قيد فى 29-12-2002 برقم ايداع  1352 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - احمد عفيفى محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   16777 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  511 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

9 - عبدالرحمن حسين محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17014 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع  

1000001 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير

10 - عبد العزيز محمد نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13325 قيد فى 16-07-2009 برقم ايداع  733 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

11 - ايه ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17078 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  1492 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو / ترك التجاره نهائيا

12 - ساميه مجدى جبران عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   15263 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع  

1213 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بطلب تاشير

13 - حسين عبد ا حسن المشتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12786 قيد فى 23-09-2007 برقم ايداع  

1131 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو / ترك التجاره نهائيا

14 - حازم ابراهيم حسين البحرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17481 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع  

3287 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بطلب تأشير

15 - عصام محمود محمود علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3875 قيد فى 08-05-1999 برقم ايداع  612 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

16 - صيدليه د مهند محسن حلمى طه عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   15034 قيد فى 2020-12-22 

برقم ايداع  1323 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو قيد الفرع بطلب تاشير

17 - لبيب سلمة لبيب عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7104 قيد فى 05-03-2002 برقم ايداع  236 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاة التاجر

18 - اسراء محمد جلل على هدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15812 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  118 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو / ترك التجاره نهائيا

19 - رجب محمد حسن محمد عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   7150 قيد فى 23-03-2002 برقم ايداع  305 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

20 - اسلم عادل عبد الفتاح السيد عبد الناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   17241 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع  1972 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو / ترك التجاره نهائيا
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21 - علء الدين طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3892 قيد فى 12-05-1999 برقم ايداع  632 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

22 - سهير محمود محمد النبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15025 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع  1067 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

رأس المال

1 - تعديل السم التجارى الى عادل صلح حسين حسين المزين تاجر فرد سبق قيده برقم   13512 قيد فى 

30-05-2010 برقم ايداع   590 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

2 - عل سعيد عبدا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   17468 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع   2726 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

3 - ايمان سعد ابو سريع سعد على تاجر فرد سبق قيده برقم   17473 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع   

2744 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

4 - عمرو محمد حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   16217 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع   1343 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - حنان عبد الظاهر عبد القوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16597 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   

2207 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - ايمن فايز شحاته عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   17147 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع   1666 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - جاد متاوس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   2690 قيد فى 08-07-1998 برقم ايداع   878 فى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد مصطفى محمد مصطفى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   15232 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع   

1014 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - عبد الفتاح رضا خليل  سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   16816 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   665 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

10 - سيد محمد سيد خليل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17540 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع   2987 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - عبد الشفيق محمد الحسيني أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم   9314 قيد فى 29-08-2004 برقم ايداع   

1049 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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العناوين 

1 - هيام صلح منصور منصور حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    4575 قيد فى 08-04-2008 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابو زعبل البلد ش شرق السكه 

الحديد ملك/حسن محمد محمد

2 - هيام صلح منصور منصور حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    4575 قيد فى 08-04-2008 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان / ابو زعبل - ش داير الناحيه - حسين محمد محمد

3 - ابراهيم محمد موسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    652 قيد فى 29-10-1996 برقم ايداع    426 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 18ش. الوسط ابوزعبل ملك/ سناء عبدالعال 

سالم حسان

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

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابو زعبل البلد - العكرشة - بجوار 

مزرعة الشربينى - ملك/ سامح حسن فهمى ابو صفية

5 - ممدوح نعيم ابراهيم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    13650 قيد فى 12-01-2011 برقم ايداع    34 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الرئيسى الخر الكائن بالعنوان/3ش. 

الجميل من ش الرشاح الخصوص ملك/ محمود محمد ابراهيم- بنشاط/ مكتب تجارة مخالفات ورقية

6 - محمد شاكر عابدين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    16771 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    495 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ الجزء اليسر من 

الدور الول فوق الرضى قطعة رقم 7 بلوك 13023 المنطقة الصناعية الولى ملك/ ايهاب واصف فايز

7 - موريس جيد زكري سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10760 قيد فى 14-11-2005 برقم ايداع    1744 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ش عمر الريس ملك/ 

سيد يوسف عبدا

8 - خالد محمد إسماعيل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    15060 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع    

1277 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ابوزعبل 

العكرشة بجوار كشك محمد شاهين بملك/ عادل عبدالفتاح السيد

9 - حجازى حسين مرزوق كومى تاجر فرد سبق قيده برقم    16696 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    288 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابوزعبل شارع 6 ش. الموقف العكرشه 

العمومى خلف الوحده الصحيه ملك/ حجازى حسين مرزوق كومى

10 - تعديل السم التجارى مصنع عربى بلست تاجر فرد سبق قيده برقم    11255 قيد فى 2006-03-22 

برقم ايداع    534 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/

عربى فرج عبدالواحد

11 - مصطفي حسين حسين الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    4241 قيد فى 31-07-1999 برقم ايداع    

1058 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شبين 

القناطر - ش يوسف الغريانى - النعناعيه - ملك / صباح محمد صالح محمد

12 - مدحت أرنست توفليس فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    9560 قيد فى 29-11-2004 برقم ايداع    1442 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ جزيره النجدى - 

ملك/ احمد فاضل يحى شديد

13 - اكرم عادل وليم رشدى تاجر فرد سبق قيده برقم    17710 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    222 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش نور السلم حوض الدارة المنية بملك/ 

فرج محمد على
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14 - حازم ابراهيم حسين البحرى تاجر فرد سبق قيده برقم    17481 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

2777 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع

15 - صيدليه د مهند محسن حلمى طه عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    15034 قيد فى 2020-12-22 

برقم ايداع    1323 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخصوص 26ش. 

المطبعه من ش. إبراهيم بخيت حوض القنطره بملك/ إيمان نصر روبيل مقار

16 - مهند محسن حلمى طه عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    15034 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخانكه ميدان الزاويه القلج ملك/ 

محمد محمد الحادى

17 - مهند محسن حلمى طه عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    15034 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخصوص 26ش. المطبعه من 

ش. إبراهيم بخيت حوض القنطره بملك/ إيمان نصر روبيل مقار

18 - مهند محسن حلمى طه عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    15034 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

الخصوص 26ش. المطبعه من ش. إبراهيم بخيت حوض القنطره بملك/ إيمان نصر روبيل مقار

19 - صالح احمد محمد محمد احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    17210 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع    1889 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم 06 - 

G01-P02 مول marv الكائن بقطعه 33 المستثمرين الشمالية ليله كمبوند - بنشاط/ بيع مجوهرات

20 - حسين صبحى ابراهيم احمد جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم    16343 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

1419 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شقه بالدور 

الرضى-خلوه الشيخ سعيد ملك/صبحى ابراهيم احمد جوهر

21 - خلف سيد خلف عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    16131 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

1103 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العقار رقم 21 بلوك 18095- 

عباس العقاد الحى التاسع االعبور بملك/ عصام الدين جميل مصطفى مرسى- بنشاط تسويق عقارى

22 - امل ابراهيم ابراهيم عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    16351 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    

2680 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش. عمر بن الخطاب حى بولقى 

45 سرجانى

23 - امل ابراهيم ابراهيم عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    16351 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    

2680 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 ش سعيد زكريا قطعة 8 بلوك 

17 حى السفارات

24 - مينا انور متى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    16698 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    291 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى / حوض الطويل-الترعه 

الجيبل ملك/ عزت فتحى عطيه وبذلك ينقل القيد الى محافظه القاهره

25 - عماد عزمي بسطاروس تاجر فرد سبق قيده برقم    4260 قيد فى 05-08-1999 برقم ايداع    1080 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخانكه ش. المعهد الدينى ملك/ طارق 

فتحى امين - بنشاط مكتب مقاولت

26 - عبد الشفيق محمد الحسيني أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9314 قيد فى 29-08-2004 برقم ايداع    

1049 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح /القلج - 

شارع محطة الصرف الصحى بجوار جامع النصر

27 - مجدي محمد صابر مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    12722 قيد فى 25-07-2007 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع حاتم 

محمد حنفى من شارع الجمهورية بملك/ فاطمه محمد عبدالسلم محمد
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النشاط

1 - محمد مصطفى عبد الحكيم الصفتى تاجر فرد سبق قيده برقم  11294 قيد فى 02-04-2006 برقم ايداع    

603وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع اثاث متنوع

2 - موريس جيد زكري سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10760 قيد فى 14-11-2005 برقم ايداع    1744وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشة ملبس جاهزة

3 - خالد محمد إسماعيل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  15060 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع    

1277وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مصنع سحب حديد

4 - حجازى حسين مرزوق كومى تاجر فرد سبق قيده برقم  16696 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    288

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  كبس بالت الومنيوم

5 - عل سعيد عبدا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  17468 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع    2726وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مقاولت عمومية ) فيما عدا توريد العماله 

وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت (

6 - ايمان سعد ابو سريع سعد على تاجر فرد سبق قيده برقم  17473 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع    

2744وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عمومية

7 - محمد انور محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15775 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    1358

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تصنيع وتجاره الكيماويات والسمده 

والمخصبات الزراعيه والملح المعدنيه

8 - حسين عبد ا حسن المشتولى تاجر فرد سبق قيده برقم  12786 قيد فى 23-09-2007 برقم ايداع    1131

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقالة

9 - مدحت أرنست توفليس فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  9560 قيد فى 29-11-2004 برقم ايداع    1442

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مزرعه دواجن

10 - مايكل عادل صليب روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11737 قيد فى 09-07-2006 برقم ايداع    1333

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توكيلت تجارية واستيراد سجائر الكترونية 

ومستلزماتها والسائل اللكترونى) بعد الحصول على التراخيص اللزمة (

11 - رامى سمير السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15043 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع    1200

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصديربعد الحصول على التراخيص اللزمة

12 - عبدالرحمن محمد سعيد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  16529 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

1978وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / العشاب

13 - محمد مصطفى محمد مصطفى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  15232 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع    

1014وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب ادارة مطاعم وكافيهات

14 - سيد محمد سيد خليل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17540 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    2987

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ التصدير

15 - على ابو عشور محمد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  13824 قيد فى 10-01-2012 برقم ايداع    32

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ علفه وعطاره

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17740 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 332.000 الى : مصطفى عبد المولى ثابت

2 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17740 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 332.000 الى : السيوطى كول

3 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14551 وتم ايداعه بتاريخ   

15-07-2015  برقم ايداع 800.000 الى : كلس رول مصر للستائر والديكور

4 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17719 وتم ايداعه بتاريخ   

30-01-2023  برقم ايداع 268.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح/ مؤسسة الملوك للمواد الغذائية

5 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15775 وتم ايداعه بتاريخ   

31-12-2020  برقم ايداع 1,358.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/ فايف استار لتصنيع وتجاره 

الكيماويات والسمده والمخصبات الزراعيه والملح المعدنيه

6 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17764 وتم ايداعه بتاريخ   

16-02-2023  برقم ايداع 465.000 الى : سمير فتحى عبده محمد

7 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17764 وتم ايداعه بتاريخ   

16-02-2023  برقم ايداع 465.000 الى : بايك لتصنيع وتوريد الملبس الجاهزه

8 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16370 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-2021  برقم ايداع 1,496.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح/ ملبس كلسك

9 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16529 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-2021  برقم ايداع 1,978.000 الى : اضافه السمه التجارية / مؤسسة الفرسان والمل للعطاره 

والعشاب

10 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7112 وتم ايداعه بتاريخ   

10-03-2002  برقم ايداع 248.000 الى : تعديل السم التجارى الى/ البنهاوى للستيراد والتصدير

11 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16698 وتم ايداعه بتاريخ   

10-02-2022  برقم ايداع 291.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / الصيل لتخريز البلستيك

12 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9314 وتم ايداعه بتاريخ   

29-08-2004  برقم ايداع 1,049.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / مؤسسة نفرتيتى للصناعات 

الخشبية المتنوعة

13 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12722 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2007  برقم ايداع 927.000 الى : اضافة السمه التجارية الى/ مصنع التريكو الحديث

الشخاص

1 - مصطفى عبد المولى ثابت مسعود  مدير فرع المقيد برقم قيد   17740 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-05 

برقم ايداع    332تم التأشير فى تاريخ   05-02-2023   بــ  

2 - سمير فتحى عبده محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   17764 وتم ايداعه بتاريخ  16-02-2023 برقم ايداع    

465تم التأشير فى تاريخ   16-02-2023   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - حمد الجابرى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    13622 قيدت فى 29-11-2010 برقم ايداع   1233 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وتصفيتها نهائيآ

2 - قطن لند   شركة سبق قيدها برقم    13622 قيدت فى 29-11-2010 برقم ايداع   1234 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بطلب تاشير

3 - حمد الجابرى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    13622 قيدت فى 29-11-2010 برقم ايداع   1234 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بطلب تاشير

4 - مجاهد صدقى نصار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    14437 قيدت فى 03-01-2015 برقم ايداع   29 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير

5 - مصطفي إسماعيل عبد المعطي ابو العز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9702 قيدت فى 2005-01-04 

برقم ايداع   25 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا

6 - عبدالمنعم محمود ابراهيم على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    14738 قيدت فى 20-04-2016 برقم 

ايداع   479 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا

رأس المال

1 - إسماعيل بهاء الدين اسماعيل رافت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14563 قيدت فى 13-08-2015 برقم 

ايداع    883وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

2 - اسامة ثروت وشريكه لقامة المستشفيات والمراكز الطبية شركة سبق قيدها برقم     16210 قيدت فى 

26-08-2021 برقم ايداع    1334وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

60,000.000

3 - منصور عبدالنبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17640 قيدت فى 27-12-2022 برقم ايداع    3457

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  18,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - اصبحت احمد محمد محمد عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     17773 قيدت فى 31-07-1995 برقم 

ايداع    6983وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح / حوض الساحل 

بجوار مدرسة الفتح الخاصة - القلج - مركز الخانكة

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16210   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-08-2021 برقم ايداع    1334 الى   اسامة ثروت وشريكه لقامة المستشفيات والمراكز الطبية

2 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17780   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    539 الى   عبدالرحمن محمد حسن وشركاه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - احمد محمد عطيه الكمار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1259   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1997 برقم ايداع   415 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  له منفردا او لى اثنين من اعضاء 

مجلس الدارة حق كفالة الغير امام كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية ولصالح البنوك وله فى ذلك تفويض 

او توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر

2 - محمد صابر عبدالسلم هارون ابو طالب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17640   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2022 برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  وتعديل صفة الشريك مصطفى 

عبد النبى منصور عبد الباسط من شريك موصى الى شريك متضامن وتعديل صفة الشريك محمود عبد النبى 

منصور عبد الباسط من شريك موصى الى شريك متضامن وتعديل بند الدارة والتوقيع لتصبح للطراف الربعة 

مجتمعين او منفردين لتحقيق غرض الشركة

3 - ياسين مصطفي علي حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16210   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2021 برقم ايداع   1334 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  وخروج من الشركة السيد/ احمد 

محمد محمد ابو اليزيد من الشركة واستلمه كافة حقوقه قبل الشركة - وتعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح للشريكين 

المتضامنين السيد/ اسامة ثروت عبد الحفيظ قنديل والسيد / ياسين مصطفى على حسن  مجتمعان او منفردان فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص والتعمل باسمها  يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما منفردان او مجتمعان فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض 

الشركه وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مراتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض 

ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما منفردان او مجتمعان حق اصدار الشيكات وقبض 

قيمه الشيكات المحرره لصالح الشركه وكافه الجراءات المتعلقه بنشاط الشركه وحق التعامل بالسحب واليداع 

والتوقيع باسم الشركه مع البنوك والقتراض منها والرهن باسم الشركه وحق بيع كافه الصول والسيارات 

المملوكه للشركه ولحسابها وتمثيل الشركه امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وكافه الجهات الحكوميه الخرى 

وامام القضاء وحق تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

4 - حسام حسنى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17774   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2023 برقم ايداع   

519 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - سيدة محمود عبده عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6502   قيدت فى   12-06-2001 برقم ايداع    

714 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-06-11

2 - احمد عبد النبى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10590   قيدت فى   18-09-2005 برقم ايداع    

1478 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-17

3 - تعديل السم التجارى الى  ماهر حسين محمود عنبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12915   قيدت فى   

02-03-2008 برقم ايداع    191 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-01

4 - صالح محمد صالح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13496   قيدت فى   09-05-2010 برقم ايداع    

505 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

5 - إسماعيل انور عبدالغنى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14449   قيدت فى   18-01-2015 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

6 - محمد سعيد محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15067   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

7 - محمد فتحي درويش حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12823   قيدت فى   08-11-2007 برقم ايداع    

1248 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

8 - عزت احمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3168   قيدت فى   28-10-1998 برقم ايداع    

1487 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-27

9 - مجدي عبد المقصود عبد الحميد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11235   قيدت فى   

19-03-2006 برقم ايداع    499 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-18

10 - مجدى عبد المقصود عبد الحميد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11235   قيدت فى   

20-11-2011 برقم ايداع    1068 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-19

11 - موريس جيد زكري سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10760   قيدت فى   14-11-2005 برقم ايداع    

1744 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-13

12 - جيهان احمد ابراهيم عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12906   قيدت فى   21-12-2008 برقم ايداع    

160 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-20

13 - شريف محمد على السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15153   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

308 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

14 - سيد محمد يوسف محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2139   قيدت فى   18-02-1998 برقم ايداع    

185 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

15 - عبد النبى طه عبد الوهاب محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7102   قيدت فى   2010-01-05 

برقم ايداع    11 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04

16 - عبدالنبى طه عبد الوهاب محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7102   قيدت فى   04-03-2002 برقم 

ايداع    232 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

17 - عرفه على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7812   قيدت فى   29-12-2002 برقم ايداع    

1352 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-28

18 - جمال محمد علي خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1049   قيدت فى   12-03-1997 برقم ايداع    

171 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11
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19 - محمد ابو خيشة على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12197   قيدت فى   29-01-2007 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

20 - محمد ابوخيشه على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12197   قيدت فى   23-11-2006 برقم ايداع    

2144 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

21 - طارق ابراهيم نبوى المشتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12620   قيدت فى   23-04-2007 برقم 

ايداع    559 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

22 - طارق إبراهيم نبوي المشتولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12620   قيدت فى   24-04-2007 برقم 

ايداع    570 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

23 - كرم فخرى بخيت عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14035   قيدت فى   23-10-2012 برقم ايداع    

1121 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

24 - سعيد سند اسماعيل ابودهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7614   قيدت فى   17-09-2002 برقم ايداع    

1028 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

25 - سعيد سند اسماعيل ابو ذهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7614   قيدت فى   28-09-2002 برقم ايداع    

1065 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

26 - حسين عبد ا حسن المشتولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10484   قيدت فى   24-08-2005 برقم 

ايداع    1287 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

27 - عبد الحكيم أحمد علي الهبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11612   قيدت فى   30-07-2009 برقم ايداع    

774 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-29

28 - عبد الحكيم احمد على الهبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11612   قيدت فى   11-06-2006 برقم ايداع    

1122 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

29 - حسين عبد ا حسن المشتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12786   قيدت فى   23-09-2007 برقم 

ايداع    1131 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

30 - عايد عادل ملك عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14967   قيدت فى   15-05-2017 برقم ايداع    

570 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

31 - احمد كمال محمود احمد محمد الكرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15130   قيدت فى   2018-02-06 

برقم ايداع    198 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

32 - فائزة عبد العزيز على فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12565   قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    

417 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

33 - عبد العزيز محمد نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13325   قيدت فى   16-07-2009 برقم ايداع    

733 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-15

34 - احمد فرج على غريب على صفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14490   قيدت فى   06-04-2015 برقم 

ايداع    390 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

35 - السيد احمد احمد دسوقى الحوام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12612   قيدت فى   16-04-2007 برقم 

ايداع    524 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

36 - كمال عصمان محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12628   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

580 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

37 - سالم محمد محيي سالم الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2043   قيدت فى   14-01-1998 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-13

38 - فايزة محمد سليمان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10932   قيدت فى   27-12-2005 برقم ايداع    

2010 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

39 - محمد احمد السيد العوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12908   قيدت فى   24-02-2008 برقم ايداع    

163 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23
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40 - احمد سليم السيد سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15047   قيدت فى   16-10-2017 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

41 - عصام محمود محمود علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3875   قيدت فى   08-05-1999 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-07

42 - مهند محسن حلمى طه عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15034   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    1119 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

43 - عبد الله عبد الهادي عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1540   قيدت فى   18-09-1997 برقم ايداع    

749 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-17

44 - محمد محمود لطفي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5222   قيدت فى   23-04-2000 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

45 - لبيب سلمة لبيب عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7104   قيدت فى   05-03-2002 برقم ايداع    

236 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

46 - رجب محمد حسن محمد عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7150   قيدت فى   23-03-2002 برقم ايداع    

305 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

47 - صبحى لمبى جرجس مكارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13462   قيدت فى   21-03-2010 برقم ايداع    

292 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-20

48 - أشرف حسن عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14780   قيدت فى   16-06-2016 برقم ايداع    

716 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

49 - محمد جمال السيد عبدالرحمن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15065   قيدت فى   26-10-2017 برقم 

ايداع    1292 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

50 - تعديل السم التجارى ليصبح عزه محمد فتحى امين مأمون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2175   قيدت فى   

28-02-1998 برقم ايداع    230 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-27

51 - عصمت حسن حسانين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10832   قيدت فى   10-12-2005 برقم 

ايداع    1858 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

52 - سهير محمود محمد النبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15025   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

1067 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10
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تجديد شركات

1 - حمد الجابرى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   13622  قيدت فى  29-11-2010 برقم ايداع   1233 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2025  12:00:00ص

2 - حمد الجابرى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   13622  قيدت فى  29-11-2010 برقم ايداع   1234 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2025  12:00:00ص

3 - قطن لند   شركة سبق قيدها برقم :   13622  قيدت فى  29-11-2010 برقم ايداع   1234 وفى تاريخ  

02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2025  12:00:00ص

4 - مصطفي إسماعيل عبد المعطي ابو العز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9702  قيدت فى  

04-01-2005 برقم ايداع   25 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2025  12:00:00ص

5 - تعديل السم التجارى للشركة الى محمد حسين مراد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2181  قيدت فى  

03-03-1998 برقم ايداع   237 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/03/2028  12:00:00ص

6 - حمدي محمود عبد الهادي منجود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3058  قيدت فى  1998-10-04 

برقم ايداع   1336 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2023  

12:00:00ص

7 - وائل محمد عزالدين محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1723  قيدت فى  09-11-1997 برقم ايداع   

970 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  12:00:00ص

8 - تعديل السم التجارى للشركه الى  ريهام القاضى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   13869  قيدت فى  

16-03-2012 برقم ايداع   300 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2027  12:00:00ص

9 - بنك السكندريه - شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   17695  قيدت فى  2006-06-11 

برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2026  

12:00:00ص

10 - عبدالمنعم محمود ابراهيم على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14738  قيدت فى  2016-04-20 

برقم ايداع   479 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2026  

12:00:00ص

11 - مختار سعيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4183  قيدت فى  18-07-1999 برقم ايداع   987 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2024  12:00:00ص

12 - تعديل السم التجاري للشركه الي  سعد طنطاوي وشركاه للتجاره والتوريدات والستيراد والتصدير   شركة 

سبق قيدها برقم :   7887  قيدت فى  01-02-2003 برقم ايداع   102 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  12:00:00ص

13 - شركه اسامه السيد للتسويق العقارى والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   17784  قيدت فى  

05-11-2007 برقم ايداع   1124 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2027  12:00:00ص
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