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قيود أفراد

1 - كريم وحيد عبدالستار عبده عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18535 ورقم قيد 83148    محل رئيسى  عن محل تجارة زيوت السيارات, بجهة محافظة القليوبية كفر الشرفا 

الغربي - ملك/ محمود امين محمد سليمان

2 - عبدا شحاته سيد سلم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18536 

ورقم قيد 83149    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- ملك/ احمد حسن 

محمد

3 - حسن على السيد عوض تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18539 

ورقم قيد 83150    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات نقل كبير, بجهة محافظة القليوبية ش الميزان 

ميت حلفا -  بملك / محمد شاذلى السيد

4 - محمد طارق محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18540 ورقم قيد 83151    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القليوبية شارع وابور النور-ملك/ 

سيد علم حسانين

5 - فيفي لبيب عواد ناصر تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18541 ورقم 

قيد 83152    محل رئيسى  عن اتيلية تأجير وبيع فساتين, بجهة محافظة القليوبية كفر ابوزكري - ملك/ احمد 

محمد ابراهيم عبدالغفار

6 - عماد مراد وهيب مسعد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18542 

ورقم قيد 83153    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع المير - الخصوص- ملك / 

كرم عبدالكريم محمد احمد

7 - سماح سلمه فرج ايراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18545 

ورقم قيد 83154    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة القليوبية شبرا شهاب - ملك / 

نجاح عبدالسلم عبدالعزيز

8 - احمد مرسى محمد مرسى الشيخه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18546 ورقم قيد 83155    محل رئيسى  عن مصنع تشغيل وتصنييع المعادن وتوريدها, بجهة محافظة القليوبية 

ابوسنه - ش مسجد ابوبكر الصديق - ارض الحاج طه- ملك / حسين السيد رمضان

9 - سرحان للصلب وبيع المعادن بالجمله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18550 ورقم قيد 83156    محل رئيسى  عن بيع حديد صلب وبيع معادن بالجملة, بجهة محافظة القليوبية 

الطريق البطئ - بجوار عمارة عاشور هلله - قليوب المحطه - ملك/ سيد ياسر محمدي

10 - احمد محمد سامر فكرى عبدالشافى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 18551 ورقم قيد 83157    محل رئيسى  عن معرض بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية طريق 

الشاملة- ملك/ اسماعيل مصطفى احمد

11 - اشرف محمد عبدالظاهر بدوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18552 ورقم قيد 83158    محل رئيسى  عن بيع زلط ورمل, بجهة محافظة القليوبية كفر طحا - ملك / ابتسام 

على عليوه

12 - ايهاب على الدمرداش المير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18558 ورقم قيد 83159    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات و شحن دولى وداخلى )وذلك دون 

توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة 

القليوبية 9 ش عبدالهادى مناع - مدينه الصبر  - ملك / حسنى عليوه فرج
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13 - وجيه بخيت بسطا عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18562 ورقم قيد 83160    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية 32 ش مسجد الراضى - مدينة ابن 

الحكم - بملك / صلح راوي جرجس

14 - ناديه على سعد بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18566 

ورقم قيد 83161    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية عزبه سسل - ابو زعبل - بملك / على سعد بيومى

15 - ادهم حسام محمود مصطفى حرفوش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 18567 ورقم قيد 83162    محل رئيسى  عن محل بيع احذية, بجهة محافظة القليوبية ش سعد زغلول - 

ملك/ محمود حسام محمود مصطفى حرفوش

16 - احمد حسن احمد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18569 ورقم قيد 83163    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

القليوبية المنايل - ملك / صبحى سيد محمود سيد احمد

17 - محمود عزت محمد حامد الحافي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18577 ورقم قيد 83164    محل رئيسى  عن سحب سلك نحاس والتوريدات العمومية ) وذلك فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية باسوس - ملك/ محمد عزت محمد

18 - محمد حسنى لستيراد السيارات تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 18585 ورقم قيد 83165    محل رئيسى  عن استيراد سيارات  )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

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

محافظة القليوبية عزبه الشقرى - ملك / جهاد محمد عبدالفتاح

19 - حسن سيد محمد عرابي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18587 

ورقم قيد 83166    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش الزهره - عرب العيايده 

- بملك / صابر شعبان السيد

20 - سمرى جلل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18593 

ورقم قيد 83167    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 31 شارع مسجد النور- 

منشية النور- ملك/ سليمان ابراهيم سليمان

21 - فاطمه محمد عبدالهادى غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18600 ورقم قيد 83168    محل رئيسى  عن مكتب توريدات  عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر رماده - بملك / حماده عبدالعزيز عبدالمطلب

22 - محمد السيد عبدالمجيد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18601 ورقم قيد 83169    محل رئيسى  عن تجاره جميع النتاج الداجنى, بجهة محافظة القليوبية نقباس - ملك 

/ يوسف مغاورى حسن بحيرى

23 - حبيبه صالح ابراهيم عبدالفتاح صالح تاجر فرد  رأس ماله 140,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 18604 ورقم قيد 83170    محل رئيسى  عن معرض تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 1 ش ترعه النصرين - بنها - قليوبيه - بملك / محمد احمد مهدى احمد

24 - احمد فتحي سعد سيد رسلن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18607 ورقم قيد 83171    محل رئيسى  عن محل بيع اسمنت, بجهة محافظة القليوبية سندبيس - بملك/ 

ابوالنصر محمد صلح
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25 - هدير معوض السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18608 ورقم قيد 83172    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 - القناطر الخيريه -القليوبيه - بملك / كريم محمود على حسن

26 - محمد حسن محمد عبدالرحمن ابو عيده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 18609 ورقم قيد 83173    محل رئيسى  عن بيع اخشاب, بجهة محافظة القليوبية شلقان  - القناطر 

الخيريه - قليوبيه - بملك / عنايات شفيق عطيه

27 - علء زكى ناجى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18613 

ورقم قيد 83174    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 ابو ربى - القناطر 

الخيريه - القليوبيه - بملك / كريم محمود على حسن

28 - عيد رضا عيد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18614 

ورقم قيد 83175    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة القليوبية البقاشين - بملك / ابراهيم جبر 

عبدالمقصود

29 - عبيد رضا عبيد سليمان بيومى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18615 ورقم قيد 83176    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية قرنفيل - ملك / رضا 

عبيد سليمان بيومى الدالى

30 - خالد جمال محمد عبدالعزيز سليمان نجم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 18617 ورقم قيد 83177    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 - م القناطر الخيريه - القليوبيه - بملك / جمال محمد عبدالعزيز سليمان

31 - محمد فرج محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18620 

ورقم قيد 83178    محل رئيسى  عن تأجير وتجهيز الحفلت ) دون اقامه المؤتمرات (, بجهة محافظة القليوبية 

الجبل الصفر - ش الجمل حنفى - ملك / ناديه محمد احمد مصطفى

32 - حسين صبرى حسين ابوزيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18623 ورقم قيد 83179    محل رئيسى  عن اعاده تدوير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش جسر النيل - 

ابوالغيط - م القناطر الخيريه - القليوبيه - بملك / كرم سيد عبدالغنى

33 - محمد صابر محمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18627 ورقم قيد 83180    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر - ش 

التوحيد - ملك / ابراهيم ثابت حسن

34 - احمد صلح عبدالفتاح فهيم رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18629 ورقم قيد 83181    محل رئيسى  عن )مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه ( توريد اجهزه كهربائيه 

واجهزة تكييف وتوريد جميع انواع المعادن واكسسوار المحمول بانواعها وتوريد المستلزمات الطبيه واداوات 

التجميل وتوريد اقمشه و الوميتال وتوريد الملبس الجاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها ( وتوريد 

قطع غيار السيارات وتوريد ورق كرتون وتوريد ادوات عماله وتوريد حديد مسلح وتوريد مستلزمات الورش 

ومعادن المصانع والدوات والمعادن الثقيله والنحاس ) وذلك دون توريد العماله والحاسب اللى والطباعه 

والنترنت ودون توريد الدويه ومشتقاتها (, بجهة محافظة القليوبية ش سيدى عواض - بملك / محمد احمد حسن

35 - سيد رشاد رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 18630 

ورقم قيد 83182    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة القليوبية ابوسنه - ملك / احمد هلل 

عبدالحسيب
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36 - اسلم عادل القطب محمد القطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18632 ورقم قيد 83183    محل رئيسى  عن )مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية ( توريد اجهزه كهربائية 

واجهزة تكييف وتوريد جميع انواع المعادن واكسسوار المحمول بانواعها وتوريد المستلزمات الطبية وادوات 

التجميل وتوريد اقمشة والوميتال وتوريد الملبس الجاهزه وتوريد قطع غيار السيارات وتوريد ورق كرتون 

وتوريد ادوات عمالة وتوريد حديد مسلح وتوريد مستلزمات الورش ومعدات المصانع والدوات والمعدات الثقيلة 

والنحاس ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت ودون توريد الدوية ومشتقاتها وايضا 

فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية ش البحر- ميت حلفا- ملك/ سيد عبدالحكيم 

حسن

37 - مصطفى حمدى الشحات رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

18635 ورقم قيد 83184    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ومعرض موبليا, بجهة محافظة القليوبية جزيره  بلى 

- م بنها - القليوبيه - بملك / عمر عادل عبدالحليم

38 - خالد علء السيد حسين جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18641 ورقم قيد 83185    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه وورق جمله وكشكول  )وذلك فيما عدا 

تصوير المستندات والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة 

القليوبية القناطر الخيريه سور النادي خلف مكتب العمل -القليوبيه ملك //علء السيد حسين

39 - محمود كرم محمود عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18643 ورقم قيد 83186    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية اسنيت - بملك / كرم 

محمود عبدالحافظ

40 - عبدالرحمن سعد عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18646 ورقم قيد 83187    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 المنشاه 

الصغرى - م كفر شكر - القليوبيه - بملك / سعد عبدالعزيز احمد

41 - محمد مجدى امام محمد جنديه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18649 ورقم قيد 83188    محل رئيسى  عن تجاره الحديد وجميع انواع المعادن, بجهة محافظة القليوبية 1ش 

العاشر من رمضان اعلى رنين - قليوب المحطه

42 - رضا مصطفى محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18650 ورقم قيد 83189    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة القليوبية ق 13 ب 16087 الحى 

الخامس - محل 4 - بملك /عادل فريد ابراهيم

43 - اشرف عفيفي احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 18651 

ورقم قيد 83190    محل رئيسى  عن توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت( توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة 

القليوبية محل 18 قطعه 6 بلوك 80002 نزهه العبور الحى الثامن العبور بملك/ محمود جمال محمود

44 - احمد السيد محمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18654 ورقم قيد 83192    محل رئيسى  عن تجاره العلف وخاماتها, بجهة محافظة القليوبية ش السنترال 

بجوار سيدى ابوالنور - ميت كنانه

45 - ايمان حسن حسن محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18659 ورقم قيد 83193    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 //ناديه مصطفي سلمه

Page 5 of 155 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

46 - اسراء عبده على عبده عطيه تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18662 ورقم قيد 83195    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستحضرات تجميل ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله وفيما عدا الدويه (, بجهة محافظة القليوبية ش الجسر الغربى - الخصوص  - بملك /محمد حسن 

محمد

47 - صباح السيد مجاهد شافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 18663 

ورقم قيد 83196    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية الحصه

48 - بولس مخلوف جرجس عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18666 ورقم قيد 83197    محل رئيسى  عن صيانة سيارات, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش ابو بكر 

الصديق الخانكه بملك/احمد حجاج مصط

49 - عبدالرحمن محمد نجيب محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 18670 ورقم قيد 83198    محل رئيسى  عن مكتب توصيل طلبات وشحن )وذلك دون توريد العماله وبعد 

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

من رمضان - قليوب البلد -  بملك / احمد سيد سيد عبدالحى

50 - احمد مجدى السيد احمد هلل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18671 ورقم قيد 83199    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية بطا - بملك/ محمد 

عبدالهادى على

51 - بهاء فتحى عبدالوهاب محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18673 ورقم قيد 83200    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية بجوار قاعه وادى الملوك 

- حرم الدائرى - باسوس  - بملك / على على هلل عيسى

52 - رامى محمد السيد احمد بدران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18687 ورقم قيد 83202    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) فى حدود اللوائح والقرارات المنظمه لذلك (, 

بجهة محافظة القليوبية منيه السباع  - بملك / جابر محمد عراقى حسن

53 - محمد عبدالخالق محمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18689 ورقم قيد 83203    محل رئيسى  عن حظيره بيع مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة القليوبية كفر 

الفقهاء

54 - عبدا كمال الدين حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18690 ورقم قيد 83204    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية سنهره  - 

بملك / ايمان جابر محمد

55 - محمد مرسي ابراهيم مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18695 ورقم قيد 83205    محل رئيسى  عن توريدات ادوات الكهربائيه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية حي الزهور -باسوس  -ملك //سيد حسن سيد

56 - ام ابراهيم محمود محمد العبدلوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18696 ورقم قيد 83206    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية بلتان

57 - مينا نادى عبدا بقطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 18702 

ورقم قيد 83208    محل رئيسى  عن مصنع غزل ونسيج, بجهة محافظة القليوبية وقف المنشاوى - ابوالمنجا - 

بجوار جامع الرحمن - باسوس - بملك / ابانوب نادى عبدا بقطر
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58 - رومانى موريس عوض ا رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 18703 ورقم قيد 83209    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر 

العمار مركز طوخ القليوبيه - بملك/عادل عبدالمنعم سليم

59 - شعبان عطيه عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18707 ورقم قيد 83210    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر الصهبى - بملك / 

احمد حسينى جعيفري حسينى

60 - احمد صلح محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18718 ورقم قيد 83211    محل رئيسى  عن بيع وتركيب خامات  كماليات السيارات, بجهة محافظة القليوبية 

نوب طحا - ملك / مديحه عبدالسلم علم

61 - احمد عبدا عبدالرحمن عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 18719 ورقم قيد 83212    محل رئيسى  عن تربيه نحل وبيع منتجات النحل, بجهة محافظة القليوبية كفر 

رجب - بملك /  عبدا عبدالرحمن عبدالمعطى

62 - السيد حسن السيد حسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18727 ورقم قيد 83213    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية كفر عطال - بملك /  

حسن السيد حسن حسن

63 - محمد صلح محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18728 ورقم قيد 83214    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 24ش الجزائر من ش25 مدينه التعاون - ملك / هبه محمد 

عبدالمجيد محمد

64 - مصطفى سامى سيد حسن الزيبق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18729 ورقم قيد 83215    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية طريق قها - سندبيس 

- بملك / محمود سامى سيد حسن الزيبق

65 - مكتب المغربى للتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18731 ورقم قيد 83216    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة القليوبية جزيره النجدى  - بملك / عبدالنبى عبدالحميد عبدالفتاح

66 - نجاه السيد محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 18733 

ورقم قيد 83217    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه ومنزليه )وذلك دون استخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية برج البابا 3 حوض الشريف - ش نادى البلستيك - بجوار توشيبيا - بملك /نجاه 

السيد محمد عفيفي

67 - احمد رضا احمدعلى الشلقانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18739 ورقم قيد 83218    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 28 ش المأمون - 

شبرا المحطه

68 - اسماء جمال على منصور ناصر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18740 ورقم قيد 83219    محل رئيسى  عن تنمية مهارات ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 13 ش سامح عزت - ش ترعه النصريه - بملك / جمال على 

منصور ناصر
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69 - محمد الدسوقى مصطفى احمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18741 ورقم قيد 83220    محل رئيسى  عن دار النشر والتوزيع )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية طحانوب- ملك/ 

ايمن السيد فؤاد

70 - على شمس الدين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

18742 ورقم قيد 83221    محل رئيسى  عن مصنع اكياس ورقيه, بجهة محافظة القليوبية كفر سعد - بملك / 

طاهر عبدالعظيم منشاوي

71 - هوايده عبدالفتاح عبدالبديع السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

18753 ورقم قيد 83222    محل رئيسى  عن كوافير بيوتي سنتر لتاجير فساتين الفراح )وذلك عدا الملبس 

العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية جمجره -القديمه -بنها القليوبيه ملك //زكريا عبدالرحمن دسوقي

72 - صيدليه اردين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 18755 ورقم قيد 

83223    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية 1 ش محمد عبدالسلم ناصيه ش النصر حوض 

الوقف - الخصوص - ملك / محمد عبده احمد محمود

73 - محمد عبدالمنعم علي النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

18758 ورقم قيد 83224    محل رئيسى  عن بيع لوازم احذية وتجارة جلود, بجهة محافظة القليوبية ش البحايره 

- وسط البلد - ملك/ محمد جمال عبدالمنعم علي

74 - عادل احمدعبدالحميد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 18761 

ورقم قيد 83225    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية نوب طحا -

شبين القناطر القليوبيه -ملك /احلم محمد منصور

75 - محمد صبيح بندارى صبيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

18773 ورقم قيد 83226    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 9 ش الفيومى - 

بنها الجديده - ملك / محمد امين محمد ابوالفتوح

76 - نهله صابر رجب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 18779 

ورقم قيد 83227    محل رئيسى  عن تسويق وتجارة مستحضرات التجميل وتصنيع لدي الغير, بجهة محافظة 

القليوبية منطى-ش انس عبد اللطيف بجوار مسجد التقوى -ملك/وحيد السيد سعداوى ابراهيم

77 - فاتن حسين عبدالسميع ابوسريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

18787 ورقم قيد 83228    محل رئيسى  عن محل بقاله جمله, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 1ترسا  ملك /

مراد احمد محمد مراد

78 - صافيناز محمود محمد المهدى محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-05 

برقم ايداع 18788 ورقم قيد 83229    محل رئيسى  عن بيع اخشاب مصنعه, بجهة محافظة القليوبية 1ش 

بورسعيد مساكن التمليك

79 - السيد عبدالحميد الموجى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

18794 ورقم قيد 83230    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تسمين وبيع, بجهة محافظة القليوبية جسر البحر 

بجوار برج المحمول - شبرا شهاب  - ملك / حمدى السيد احمد يوسف

80 - احمد علي عامر عبدالمعبود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

18800 ورقم قيد 83231    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة القليوبية الشقر - ملك/ علي عامر 

عبدالمعبود

81 - عماد حسن مجاهد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 18809 

ورقم قيد 83232    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 - م كفر شكر - القليوبيه - بملك / حسن مجاهد حسن
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82 - حسام عبدالناصر السيد السيد صقر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 18814 ورقم قيد 83233    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  - بملك / سماح السيد عبداللطيف

83 - لمياء حسن علي لوافي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 18815 ورقم 

قيد 83234    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 4ش الشهيد - القلج - 

ملك/ خالد سعيد حسين مسعد

84 - احمد عطيه فوزى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 18818 

ورقم قيد 83235    محل رئيسى  عن تخاطب وتنمية مهارات ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية ش القناطر الخيرية - عمارة البرج امام البنك الهلي - 

قها- ملك/ احمد ابراهيم الحسيني ابراهيم

85 - سعد عزيز سعد عواد سلمه الطويل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 18822 ورقم قيد 83236    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 قرية 

سري - بملك / عماد عزيز سعد

108 - ممدوح حسنى احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18914 ورقم قيد 83259    محل رئيسى  عن مكتب تأجير مناظير طبيه ) فيما عدا الدويه ومشتقاتها (, بجهة 

محافظة القليوبية ش ابو بكر الصديق - متفرع من ش نقابة الصيادله - بملك / يحيي ابراهيم حسين

86 - عادل محمد عفت محمود هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

18824 ورقم قيد 83237    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم وبيع المأكولت والمشروبات الساخنه والبارده )وذلك 

دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية 1 ش مصرف اسكندر - قليوب البلد - ملك / 

احمد سعد مسلم الشيخ

87 - سهير محمد احمد ابودنيا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 18825 

ورقم قيد 83238    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ميدان الوقف - 

طريق شلقان -ملك/ نجاح خير جمعه خير

88 - مريم احمد سليمان عبدالعزيز خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 18830 ورقم قيد 83239    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائية ) وذلك دون استخدام 

النترنت والطباعة وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمة لممارسة النشاط(, بجهة محافظة القليوبية 

قرية البرادعه - بملك/ ماجد عبدالغفار حامد

89 - سعيد احمد عبدالرحمن احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 18832 ورقم قيد 83240    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وخدمات زراعيه ) فيما عدا توريد العماله (, 

بجهة محافظة القليوبية العبادله - بملك /احمد عبدالرحمن احمد يوسف

90 - عونى عدلى فتحى ناروز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18840 

ورقم قيد 83241    محل رئيسى  عن بيع مليس جاهزة واقمشه ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القليوبية 4ش القلل ارض ابو طالب الحكر الجديد قليوب البلد -ملك\ليلي لطفي ميخائيل

91 - خالد محمود السيد بيومى الشوربجى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18841 ورقم قيد 83242    محل رئيسى  عن محل فول وطعميه, بجهة محافظة القليوبية ش الساحل - بطا
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92 - هانى اشرف حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18846 

ورقم قيد 83243    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 مشتهر- ملك/ محمد قاسم 

عبدالمجيد

93 - محمد عادل زكى محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18848 ورقم قيد 83244    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها  

(, بجهة محافظة القليوبية ش حسين رشدى

94 - محمد سيد طلبه على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18849 ورقم 

قيد 83245    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 26 ش ابو القاسم عزبه 

رشوان - بهتيم - بملك/احمد كيلني ابو شناف حسين

95 - ماجد السيد محمود السيد العسال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18854 ورقم قيد 83246    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 7- شارع 

ابوعيش متفرع من شارع مصرف الحصه- ملك/ السيد عبدالرحمن سيد

96 - ريهام ايمن احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18855 ورقم قيد 83247    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, 

بجهة محافظة القليوبية ميت الحوفيين

97 - ايمن صلح عزب الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18858 

ورقم قيد 83248    محل رئيسى  عن بيع عطاره, بجهة محافظة القليوبية ش الحاج عزب -كفر الجزار بملك / 

محمد صلح عزب

98 - عائشه محمود محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18876 ورقم قيد 83249    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش الكوبرى - ابوزعبل

99 - عوض دياب سيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18877 

ورقم قيد 83250    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 3 - 

25 ش زكى سرور - منشيه الحريه - ملك / على دياب سيد على

100 - طارق محمد صلح على الملحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18879 ورقم قيد 83251    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية شارع الشرفاء- ملك/ محمد صلح على

101 - نهله عز عبادى جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18881 

ورقم قيد 83252    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد عبدالظاهر هندي-  

بهاده - بملك/ سامح لبيب محمود

102 - احمد محمد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18882 

ورقم قيد 83253    محل رئيسى  عن بيع فراخ ولحوم مجمده, بجهة محافظة القليوبية ش ابو يونس - عرب 

جهينه - بملك /محمود محمد محمد

103 - مسعد عبدالوهاب عبدالرحيم عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 18883 ورقم قيد 83254    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

وخدمات النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش دابر الناحيه - شبرا هارس  - ملك / عمرو فرحات 

عواد فرحات
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104 - ناهد شريف سليمان احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18892 ورقم قيد 83255    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 السكن 

- شبرا هارس  - ملك / حسام محمد عبدالرحيم دسوقى

105 - راندا سمير محمدى صادق عجمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18905 ورقم قيد 83256    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية كفر شومان- 

ميت كنانه- ملك/ عبدالعظيم محمد عبدا

106 - خالد سعيد رمضان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18906 ورقم قيد 83257    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية حوض ساحل سرور - باسوس - بملك / هبه 

ناصر عفت

107 - محمد مهدي محمد محمد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18910 ورقم قيد 83258    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية منشية النور - 

كوبري 15 مايو - ملك/ جمال سعيد محمود

109 - طارق على عثمان عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18915 

ورقم قيد 83260    محل رئيسى  عن استصلح الراضى وتسويق المحاصيل البستانيه )وذلك بعد الحصول على 

الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة ودون توريد العماله(, بجهة 

محافظة القليوبية 169 ش راتب - عزبه رستم - ملك / حسام مجدى على عثمان

110 - عادل محمد شوقى محمود محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 18920 ورقم قيد 83261    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالحافظ- ملك/ 

توفيق طلعت السيد

111 - هدى محمد السعيد مصطفى صيام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18921 ورقم قيد 83262    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد 

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

الخصوص - ش ابوحجاج - ملك/ جابر الشحات يوسف

112 - سيد حسن السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18924 

ورقم قيد 83263    محل رئيسى  عن بيع خردوات  )وذلك دون إستخدام النترنت والطباعة والنشر وإصدار 

الصحف والمجلت والكتب(, بجهة محافظة القليوبية ش الجمعيه - قليوب المحطه - ملك / ناصر احمد عبدالوهاب 

محمد

113 - احمد عاطف عبدالخالق محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 18927 ورقم قيد 83264    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك فيما عدا توريد العمالة و 

الكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ق 18 بلوك 18039 لحي التاسع -ملك/ هاني بشارة غبر

114 - محمد  احمد عبدالحليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18930 ورقم قيد 83265    محل رئيسى  عن بيع لحوم واسماك مجمده, بجهة محافظة القليوبية ش المحطه - 

الدير - بملك / نبيل محمد محمود امبابي

115 - عبدا محمد عبدا حسن ابو ختيرش  تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 18931 ورقم قيد 83266    محل رئيسى  عن مكتب لصيانه الرخام, بجهة محافظة القليوبية اجهور 

الكبري - ملك/ يوسف عبدالعظيم يوسف موسى
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116 - ياسمين عزت عبده كمال وزيرى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18932 ورقم قيد 83267    محل رئيسى  عن مكتبه )وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه والنشر 

وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - اجهور الكبرى 

- م طوخ - القليوبيه - بملك / محمد معروف محمد

117 - احمد عبدالفتاح صابر عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18933 ورقم قيد 83268    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه ) دون الطباعه والحاسب اللى والنترنت 

(, بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومي بجوار مسجد الرضوان - كفر عطال - بملك / ابراهيم عبدا السيد 

ابراهيم

118 - علي حسن محمد علي نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18942 ورقم قيد 83269    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ادوات كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة القليوبية نوى - ملك/ محمود حسن محمد علي

119 - يس عيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18949 

ورقم قيد 83270    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل ) وذلك عدا الدوية ومشتقاتها(, بجهة محافظة 

القليوبية عقار رقم 1 شارع ابوخليل - منشية النور - ملك/ مطاوع محمد حسن خليل

120 - حسام سمير حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18950 ورقم قيد 83271    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 سعد - ش المقابر - ملك / حسين سمير حسين ابراهيم

121 - رمضان احمد رمضان غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

18951 ورقم قيد 83272    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية شارع ابو زبادى - ارض 

ابو طالب - قليوب البلد - م قليوب - القليوبيه - بملك / محمد بلل صبيح

122 - سعيد سعد محمد عواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18952 

ورقم قيد 83273    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية شارع كشري كامل - طنان - ملك/ 

كوثر سيد احمد

123 - احمد محمد احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 18953 

ورقم قيد 83274    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية ابوسنه - ش رشاد ابوهلل - ملك / 

طالحه عبدالحكيم طلحه

124 - محمد اشرف محمد محمد حسن عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 18967 ورقم قيد 83275    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة القليوبية نوي - بملك / كمال 

عبدالرؤف ابو جهل

125 - محمد احمد مرعي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

18974 ورقم قيد 83276    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية جامع ابو شاهين 

- ملك //محمد عبده احمد

126 - شيماء عبدالمنعم بكرى صبيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

18975 ورقم قيد 83277    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية طحله  - ملك / محى عبدالرحمن 

محمد مرزوق قابيل

127 - شيرين على السيد حسين جوهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

18976 ورقم قيد 83278    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية المنزله
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128 - صالح عبدالرحمن محمود عواد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

18977 ورقم قيد 83279    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 الحسانيه 

ملك-\عبدا محمد عبدالكريم شحاته

129 - محمود رضا محمود عبدالحميد منتصر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-07 

برقم ايداع 18980 ورقم قيد 83280    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 1 

9 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

المصرية(, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه - بملك /رضا محمود عبدالحميد منتصر

130 - خالد عبدا ابوالمجد حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

18983 ورقم قيد 83281    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 1 شارع ابوالغيط - عنبر 

دور ارضى بملك / محى اسماعيل على

131 - هاني محمد محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 18984 

ورقم قيد 83282    محل رئيسى  عن بيع منتجات البان وبقاله, بجهة محافظة القليوبية 10 ش عمرو بن العاص 

-ش سوق التلت  ملك /عاده محمد محمد موسي

132 - محمد مسعد متولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 18985 

ورقم قيد 83283    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع بالسيارات  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية فرسيس-  بملك/ متولى مسعد متولى

133 - احمد ابراهيم المهدى محمد مهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

18988 ورقم قيد 83284    محل رئيسى  عن معرض ملبس رياضيه ومعدات رياضيه ) فيما عدا الملبس 

العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية كفر ابو ذكري - بملك // ابراهيم المهدى محمد

134 - طه محمد محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 18996 

ورقم قيد 83285    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات )وذلك دون إستخدام النترنت والطباعة والنشر وإصدار 

الصحف والمجلت والكتب(, بجهة محافظة القليوبية كفر الصهبي  ملك/احلم محمد حافظ

135 - ايات عوض محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

18999 ورقم قيد 83286    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 1 ش جراج 

حسن سعودى  - ميت نما - بملك / فتحى حسن عبدا عبدالمجيد

136 - شيماء مهدى عبدالحكيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19000 ورقم قيد 83287    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 الصالحيه 

- ملك / عادل امام عبد الوجيد

137 - عبدالرحمن محمد عيسى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 19001 ورقم قيد 83288    محل رئيسى  عن توريد منتجات غذائية ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية البرادعه - ملك / محمد عيسى عبدالقادر

138 - صبحى جلل ابراهيم عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19005 ورقم قيد 83289    محل رئيسى  عن معرض لبيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية كفر 

منصور - بملك/ نعمه احمد محمد محمود

139 - فاطمه مسعد عباس متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19007 ورقم قيد 83290    محل رئيسى  عن بيع مخصبات وبذور ومبيدات زراعية ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لممارسة النشاط (, بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس- ملك/ حمدى محمود محمد
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140 - عبدا محمدي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19014 ورقم قيد 83292    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة القليوبية كفر علوان ملك //فايزه احمد 

عبدالعزيز

141 - هانى فتحى عبدالعليم عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19016 ورقم قيد 83293    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية ملك \-ابراهيم احمد علي عطاا

142 - عبدالنبى محمود عبدا عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19017 ورقم قيد 83294    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية شارع داير الناحيه- 

ميت كنانه- ملك/ هشام احمد محمد

143 - عائشه اسماعيل سيد الحلواني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19021 ورقم قيد 83295    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 //صبري محمد احمد

144 - محمد احمد محمد محمود البديوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19022 ورقم قيد 83296    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن )وذلك بعد الحصول على الموافقات 

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

ميت كنانه - ملك / عبدالنبى محمود عبدا عبدالمجيد

145 - محمد محروس فتحي عيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19024 ورقم قيد 83298    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه)وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية دندنا طوخ القليوبيه ملك //جواهر ابراهيم زغبي محمد

146 - رضوه يحيى عبده ابراهيم الهيلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19029 ورقم قيد 83299    محل رئيسى  عن تجاره الملبس والشنط ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها 

(, بجهة محافظة القليوبية ش مصطفى كامل متفرع من شارع عطا -  بملك/ احمد سعيد طه مصطفى

147 - محمود اشرف حسن سليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19031 ورقم قيد 83300    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 4 ش حسن بحيري - 

قليوب المحطه - بملك / احمد سلمه محمد ابراهيم

148 - جيهان حلمى عبداللطيف  بدوى نوفل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 19033 ورقم قيد 83301    محل رئيسى  عن بقاله ) تجارة مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية ش 

الجسر - عزبة الشواربي  - بملك/ صابر محمد اسماعيل

149 - ساره ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم يوسف شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 19035 ورقم قيد 83302    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية عزبه 

ابوزاكيه - الدير - م طوخ - القليوبيه - بملك / جمال يوسف عبدالعاطى احمد

150 - نوره مصلح عبدالوهاب الرويني تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19037 ورقم قيد 83303    محل رئيسى  عن  بيع ملبس جاهزه ) وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالكريم باطه الخانكه القليوبيه - بملك/ مصطفى محمود حسين

151 - فاتن محمود خفاجى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19038 ورقم قيد 83304    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القليوبية ش سعد زغلول - ملك / محمد حسن عبدالرازق حسن
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152 - ابراهيم ناجح ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19041 ورقم قيد 83305    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة القليوبية باسوس - شارع عادل 

محسن -  نزله ابوكرم السبكى - بملك / فؤاد صبحى محمود محمد

153 - احمد عبدالرازق حسن المغالط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19042 ورقم قيد 83306    محل رئيسى  عن ورشة نجاره ومعرض اثاث, بجهة محافظة القليوبية القشيش -

بملك/ حسن عبدالرازق حسن

154 - محمود رشاد فتحى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19046 ورقم قيد 83307    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية كفر عطال - بنها -بملك/ رشاد فتحى يوسف

155 - ربيع احمد عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

19049 ورقم قيد 83308    محل رئيسى  عن تجاره عطاره وعلفه, بجهة محافظة القليوبية محل رقم 15 ق 

15 سنتر عز العرب محليه 2 ع 72 الحى الثانى - بملك / ربيع احمد عبدالعظيم ابراهيم

156 - محمد حسن صلح صالح تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 19051 

ورقم قيد 83309    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائية(, بجهة محافظة القليوبية محل 11 ق 

15 سنتر عز العرب - الحى الثانى - بملك / محمد حسن صلح صالح

157 - محمد ربيع خليل ابراهيم القللى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19062 ورقم قيد 83310    محل رئيسى  عن محل بيع القمشه المصنوعه من التريكو )وذلك عدا الملبس 

العسكريه واكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد السلم -ميت حلفا - ملك / ربيع خليل ابراهيم القللي

158 - محمود زكريا احمد محمود دبور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19065 ورقم قيد 83311    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 قرقشنده -

ملك //عزه عبدالمحسن محمد

159 - مكتب قنديل للمقاولت والتشطيبات تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19068 ورقم قيد 83312    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية وتشطيبات وتركيبات 

واعمال ديكور ) وذلك فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية 6ش الغيطاني - 

عزبة السوق - منشية النور - ملك/ ناهد عفيفي عواد

160 - عبدا هاشم عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19079 ورقم 

قيد 83313    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وتجاره جميع المنتجات البلستيكيه والورق والكرتون )

وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 1 برج التطبيقيين - طريق 

القناطر الخيريه - المؤسسه شبرا الخيمه - ملك / شريف ناصر عطيه مرسى

161 - اميرة محمد محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19080 ورقم قيد 83314    محل رئيسى  عن بيع عطارة, بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالسلم عارف- 

المنشية- ملك/ محمد نبيل السيد

162 - ابوحسيبة لتجارة الخشاب القديمة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19082 ورقم قيد 83315    محل رئيسى  عن تجارة الخشاب القديمة, بجهة محافظة القليوبية عزبة الصعايده 

بحري السكة الحديد- قليوب البلد - ملك/ محمد سعد شوقي جلل

163 - فاطمة عبدالغفار محمدى عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19083 ورقم قيد 83316    محل رئيسى  عن اتيليه حريمى ) بيع وايجار وفيما عدا الملبس العسكريه 

ومستلزماتها (, بجهة محافظة القليوبية 22ش السماعنه- بطا - بملك/ عبدالغفار محمدى عبدالغفار

Page 15 of 155 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

164 - مصطفي محمد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19085 ورقم قيد 83317    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 تصفا -ملك //محمد عبدالحميد عبدا

165 - سيد ابراهيم سيد محمد العجوز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19087 ورقم قيد 83318    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 باسوس- 

عزبه سويلم - جسر النيل - ملك / ناديه ابراهيم صالح ابراهيم عزمى

166 - امل سعيد محمود شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19088 ورقم قيد 83319    محل رئيسى  عن مركز خدمة وصيانة سيارات, بجهة محافظة القليوبية طريق 

طنان بجوار مصنع بحالو - نوي - بملك / حسام عزت عبدالفتاح

167 - مصطفى السيد محمد عبدالستار ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-08 

برقم ايداع 19090 ورقم قيد 83320    محل رئيسى  عن بيع وصيانة تكييفات, بجهة محافظة القليوبية ش 

النقراشي - ملك/ معتز عبدالحليم عبدالعال امام

168 - مجدى عبدالغنى عبدالشكور عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19092 ورقم قيد 83321    محل رئيسى  عن مصنع تخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية دور ارضى 

شارع مجدى الحداد -  باسوس - بملك/ مجدى السيد يوسف

169 - شيماء وحيد محمد الليثي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19100 

ورقم قيد 83322    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية ) وذلك دون استخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية ش ناصر بجوار جامع نجار ميت نما- ملك/ ايمان ابراهيم سليم

170 - جلل محى الدين جلل عبدالحميد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19101 ورقم قيد 83323    محل رئيسى  عن مكتب بيع وتجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية 8 

ش المستشار احمد الغزاوي اتريب من ش الموقف بمك/ فادية عبدالعزيز عبدالفتاح

171 - عمرو محمد عواد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19105 

ورقم قيد 83325    محل رئيسى  عن تصنيع موبيليا, بجهة محافظة القليوبية 2 ش سيدى هيب - بجوار مدرسة 

البنات العداديه - قليوب البلد - بملك /حسين حافظ حامد

172 - احمد جمال احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19110 

ورقم قيد 83326    محل رئيسى  عن محل بيع البان, بجهة محافظة القليوبية 17 شارع -قبلي الشبان المسلمين -

امام سنترال بنها -ملك //نبيل علي النجار

173 - محمد منير عبدا سلم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19112 ورقم قيد 83327    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 تصفا- ملك/ منير عبدا سلم

174 - حنان محمد عبدالعال على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19116 ورقم قيد 83328    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية كفر الربعين  -

جمجره الجديد - بنها  بملك/  عيد عبدالمجيد عيد

175 - احمد محمود عبدالمؤمن غانم الروبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19117 ورقم قيد 83329    محل رئيسى  عن تاجير سيارات )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط -نزله 

عزبه العمياء- ملك //هانم عمر محمد
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176 - عمرو ايهاب صلح طه خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19127 ورقم قيد 83330    محل رئيسى  عن  تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية ش الجيش - كوم 

اشفين - بملك/ ايهاب صلح طه

177 - وليد سمير عاشور حسن عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19131 ورقم قيد 83331    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعية ) وذلك في حدود اللوائح 

والقوانين المنظمة لذلك وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية دندنا - ملك/ محمد 

عبدالعال ابراهيم صالح

178 - صابر كامل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19132 

ورقم قيد 83332    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات استعمال خارج, بجهة محافظة القليوبية سور 

السكه الحديد - الحرس الوطنى - ملك / علء عبدالمؤمن عفيفى محمد

179 - ثريا شكرى حسن على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19139 

ورقم قيد 83333    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 5 ش السكه السابعه - 

شلقان  - بملك سامى رمضان احمد خفاجى

180 - اميره متولى صابر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19142 

ورقم قيد 83334    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه )وذلك دون توريد العماله(, بجهة محافظة القليوبية 

48 ش النصر المنشيه الجديده - ملك / خالد احمد ابراهيم محمد

181 - غاده شوقى محمود محمد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19146 ورقم قيد 83335    محل رئيسى  عن بيع سجاد, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد كامل حجازى - من 

ش الكوبري - بملك / شاكر فؤاد احمد عبد الوهاب

182 - محمد احمد قاسم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19147 

ورقم قيد 83336    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات مستعمله, بجهة محافظة القليوبية القشيش  - بملك / 

جيهان شرباش عبدالرازق

183 - عبد العزيز شحات عبدالعزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19152 ورقم قيد 83337    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية جمجره القديمه - 

بملك /دعاء نصر ابراهيم

184 - طارق محمد عبدالمنطلب عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19157 ورقم قيد 83338    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وتجارة زيوت ) وذلك دون توريد 

العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش السنترال خلف المدرسة الصناعية بنين - ملك/ هنا 

عبدالوهاب علي

185 - عاطف احمد السيد احمد هرباده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19159 ورقم قيد 83339    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك ) سحب مواسير بلستيك (, بجهة محافظة 

القليوبية جسر النيل - ابو الغيط - بجوار السلخانه -القناطر الخيريه - قليوبيه - بملك /رمضان عبدالمنعم عبدا

186 - جمال مكرم زاكى اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19160 ورقم قيد 83340    محل رئيسى  عن ورشه ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة القليوبية 3 حاره محمد عزب من شارع المجارى - عزبه رستم بملك / فوزى سعيد عبدالمنعم

187 - اسلم ممدوح محمد مصطفى سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19161 ورقم قيد 83341    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ميت نما 

- ش القاضى حوض الورد - ملك / كريمه احمد محمد
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188 - يحيي رجب يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19162 ورقم قيد 83342    محل رئيسى  عن تجميع وبيع اللبان, بجهة محافظة القليوبية ش سلسبيل - كوبري 

الحادثه - بملك / محمد وردانى قطب

189 - محمد احمد سليمان احمد العروسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19163 ورقم قيد 83343    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القليوبية 2 ش 

بورسعيد- بملك / الهام عبدالفتاح محمد

190 - جمال صالح سيد مدبولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 19164 

ورقم قيد 83344    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريد حديد التسليح والسمنت والزلط والرمل والسن 

الصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم وجميع انواع الورق والكرتون والبلستيك والملبس والقمشه 

والدوات الكهربائيه وادوات السباكه والدوات المكتبيه وقطع غيار السيارات والمعدات واجهزه المحمول وجميع 

انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله 

وعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة القليوبية ش الجهينى - بجوار سوبر ماركت العز - قليوب البلد  - بملك / 

صبرى وحيد زايد

191 - سعد للمقاولت والتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 19165 ورقم قيد 83345    محل رئيسى  عن )مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه( وتوريد حديد 

التسليح والسمنت والزلط والرمل والسن الصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم وجميع انواع الورق 

والكرتون والبلستيك والملبس والقمشه والدوات الكهربائيه وادوات السباكه والدوات المكتبيه وقطع غيار 

السيارات والمعدات واجهزه المحمول وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى والمكتبى وشحن ونقل 

البضائع وايجار السيارات  ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله وعدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة القليوبية 37 ش سيد عبدالعال - منطى - بملك / جمال سيد قاسم

214 - ايمن صابر عبدالعال موسى معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 19245 ورقم قيد 83370    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة القليوبية ش وهبى - المنشيه  - بملك / ايمن صابر عبدالعال موسى معوض

192 - عبدالسلم كمال عبدالسلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

19166 ورقم قيد 83346    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريد حديد التسليح والسمنت والزلط والرمل 

والسن الصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم وجميع انواع الورق والكرتون والبلستيك والملبس 

والقمشه والدوات الكهربائيه وادوات السباكه والدوات المكتبيه وقطع غيار السيارات والمعدات واجهزه المحمول 

وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله وعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة القليوبية ميت حلفا - حاره الناقد - ملك / جمال صالح سيد مدبولى

193 - احمد سيد محمد عواد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19168 ورقم قيد 83347    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس - ملك / شعبان محمود 

محمد احمد

194 - محمد الهادى السيد احمد عبدا على زهره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 19169 ورقم قيد 83348    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة القليوبية تصفا - 

بملك/ فديه حسن عبدالحميد

195 - عاطف محمود متولي شتا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19172 

ورقم قيد 83349    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

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

محمود متولي شتا
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196 - صباح داود احمد سليمان عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19176 ورقم قيد 83350    محل رئيسى  عن ورشة تصليح طلمبات جاز, بجهة محافظة القليوبية الوكلء - 

طريق طوخ شبين - بملك / احمد جمعه رزق

197 - نجدى سيد عبده مصلح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19178 

ورقم قيد 83351    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات معالجه مياه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية جزيره النجدى - قليوب - ملك / محمد نجدى سيد عبده مصلح

198 - شعبان صلح جاد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19180 

ورقم قيد 83352    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع الجامع- مصرف اسكندر- ابوسنه- ملك/ قدريه على عبده

199 - اميره سعيد محمد علي عماره تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19182 ورقم قيد 83353    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة القليوبية ش المزرعة- المنشية الجديده - 

نوى - ملك/ السيد فاروق السيد

200 - سهام حسن على حسن نصر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19185 ورقم قيد 83354    محل رئيسى  عن حظيره تربية وتجارة مواشي تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية اجهور الصغرى- ملك/ مجدى احمد ابراهيم

201 - حسانى محمود ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19192 ورقم قيد 83355    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية حوض الجندى - القلج - 

بملك / طنطاوى عمر محمد

202 - يوسف محمد محمود السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19196 ورقم قيد 83356    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق - سندوه - الخانكه - قليوبيه - بملك / احمد محمد محمود

203 - عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح سعيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19204 ورقم قيد 83358    محل رئيسى  عن بيع وشراء العطاره, بجهة محافظة القليوبية ش الثلثينى الجهينى 

- قليوب البلد - بملك/ صبرى سيد بكير ومحمد سيد بكير

204 - شيماء مصطفى عبدالعزيز الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 19207 ورقم قيد 83359    محل رئيسى  عن مكتب تدريب وتأهيل لتعليم الخطوط والرسم ) فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش مدرسة الشهيد محمد منصور - قرنفيل - بملك / هويدا عبدالعزيز محمد

205 - محمد رمضان عبدالعزيز غريب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19208 ورقم قيد 83360    محل رئيسى  عن مكتب بيع وتجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية شارع كلية 

التجارة  -  ملك/ احمد عفت صلح محمد

206 - عمرو احمد عبدالجليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19212 ورقم قيد 83361    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - قلما - بملك / نعيمه عبدالحميد ابراهيم

207 - كريم محمد سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19214 

ورقم قيد 83362    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية حوض الزياتى - القلج - بملك / 

محمد سيد حسين

208 - شيماء عزيز عبدالسلم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19215 ورقم قيد 83363    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد صلح الزعطه -تل بني 

تميم ملك //مدحت مسلم احمد

Page 19 of 155 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

209 - سمر حسن مختار محمد محمود شكري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 19221 ورقم قيد 83364    محل رئيسى  عن مشغل ملبس ) وذلك دون الملبس العسكرية 

واكسسواراتها, بجهة محافظة القليوبية 21ش جسر النيل - عزبة اياتي - بملك / محمد ابوطالب ابراهيم

210 - ابراهيم حسن علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19227 

ورقم قيد 83365    محل رئيسى  عن مطعم )وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة 

القليوبية كفر حمزه -ش الجامع الكبير -ملك/ خالد مصلح مصطفي

211 - محمود محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19228 ورقم قيد 83366    محل رئيسى  عن محل بيع دهانات ومستلزمات تلوين وديكور, بجهة محافظة 

القليوبية 30 ش عبدالمنعم رياض - بملك / ابراهيم سالم عوده

212 - كريمه محمد امين ورده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19237 

ورقم قيد 83368    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه - ملك/ عصام السيد احمد عبدالنبي

213 - عمر عادل سعيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19241 

ورقم قيد 83369    محل رئيسى  عن مصنع سحب سلك نحاس, بجهة محافظة القليوبية عزبة الجمال - باسوس - 

بملك / عادل سعيد احمد و صباح عبدالكريم محمد

215 - بسمه خضرى عبدالفتاح خضرى متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 19249 ورقم قيد 83371    محل رئيسى  عن اتيليه بيع فساتين افراح ) فيما عدا الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة القليوبية منيه السباع - بملك / رأفت السيد السيد رزق

216 - مصطفى محمود السيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 19263 ورقم قيد 83373    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالمنعم موسى - وسط البلد - بنها - القليوبيه - بملك / 

اسلم عصمت ذكى عبدالحفيظ

217 - امينه سعد محمدي احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19265 

ورقم قيد 83374    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة القليوبية 29ش التحاد من ش 

النتاج - عزبة عثمان- ملك/ محمد محمد توفيق محمد

218 - السيد محمد السيد حماده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 19266 

ورقم قيد 83375    محل رئيسى  عن معرض بيع موتسيكلت, بجهة محافظة القليوبية مشتهر - القليوبيه بملك/ 

محمد سالم حسينى

219 - صبرى ابراهيم احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

19271 ورقم قيد 83376    محل رئيسى  عن توريدات كيماويات صناعيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الطريق السفلت - قليوب شبين القناطر - قرية عرب العراقى - 

حى ناى - بملك / عواض سيد حمدان

220 - محمد طوخى على حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19280 

ورقم قيد 83377    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 السعادنه - كوم 

اشفين - ملك / محمد عبدالعاطى عبدالهادى زايد

221 - احمد حسن عبدالعزيز حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19281 ورقم قيد 83378    محل رئيسى  عن توريد وتعبئة وتغليف مواد غذائية ) وذلك فيما عدا الطباعه 

وتوريد العمالة والكمبيوتر والنترنت  (, بجهة محافظة القليوبية ش الفردوس حوض صبيح - القلج - ملك/ ليشع 

ميخائيل يسى ميخائيل
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222 - هاجر محمد عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 19284 ورقم قيد 83379    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة 

القليوبية محل بالدور الرضى- بناحيه تقسيم غنيم- ملك/ محمد عبدالرحمن ابراهيم

223 - رجب عفيفي فرج كشكه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19290 

ورقم قيد 83380    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائية ) وذلك فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية طنط الجزيرة - ملك/ عصام رمضان احمد الشال

224 - سعد محمد محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19293 

ورقم قيد 83381    محل رئيسى  عن تجاره بطاريات, بجهة محافظة القليوبية 1 ش صلح سالم - عزبه رستم - 

ملك / محمد عبده الحاج احمد

225 - صفاء محمود عبدالفتاح عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 19294 ورقم قيد 83382    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  - ملك / سعيد فتحى احمد سعيد

226 - عطيات عمر السيد ابراهيم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19295 ورقم قيد 83383    محل رئيسى  عن مكتبه )وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه والنشر 

وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر العرب -  بملك/ احمد خالد 

فتحى

227 - محمد ابراهيم احمد متولى جاد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19296 ورقم قيد 83384    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده - ش سمير 

بخيت - ملك / عادل ابراهيم احمد

228 - احمد محمد ابراهيم سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19301 

ورقم قيد 83385    محل رئيسى  عن بقاله )تجارة مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية تقسيم مدينة الطائف 

القلج - بملك/ محمد ابراهيم سعد

229 - جمعه مجدى جمعه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19302 

ورقم قيد 83386    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 المنشيه الجديده - نوى - 

ملك /  محمد مصطفى راغب احمد

230 - احمد ياسر زكريا محمد كمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19305 ورقم قيد 83387    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية ) عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة 

القليوبية شارع البقلى- متفرع من شارع 14- ملك/ صلح احمد السيد

231 - صابرين بسيس ميزار محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19307 ورقم قيد 83388    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة القليوبية القلج - حوض كامل-  

بملك/ فاطمه عبدالعزيز ميزار

232 - سمر صبحى عزام دياب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19309 

ورقم قيد 83389    محل رئيسى  عن بيع نظارات شمسيه طبيه, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل امام مسجد 

ابوبكر الصديق بملك/منى محمد رجب

233 - محمود صلح السيد مرسي ابوزكري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 19312 ورقم قيد 83391    محل رئيسى  عن مطعم تحضير وبيع مشويات ووجبات سريعه, بجهة 

محافظة القليوبية 37 شارع علء الدين شارع مستشفى المل - ملك/ عبدالرحمن محمد محمد مصطفى
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234 - وليد سعيد احمد محمد الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19317 ورقم قيد 83392    محل رئيسى  عن مكتب نقل  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش بهلول - قها- بملك/ مهران سعيد احمد

235 - فؤاد صلح فؤاد سويلم ربع تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19319 ورقم قيد 83393    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القليوبية شارع المحلوى- ملك/ 

عبدا محمد ابراهيم

236 - امنيه محمودعبدالرؤف عمر حشاد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 19323 ورقم قيد 83394    محل رئيسى  عن هايبر ماركت ) تجاره مواد غذائيه (, بجهة محافظة 

القليوبية 1 شارع كليه التجاره - امام بوابه تربيه - ملك / عنتر محمد السيد الجعار

237 - صباح سلمه غريب صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19326 ورقم قيد 83395    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية عزبة احمد سعيد - 

شلقان - ملك/ علي ابوالعنين عطيو

238 - محمد عبدالفتاح الششتاوى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 19332 ورقم قيد 83396    محل رئيسى  عن  بيع دراجات بخاريه, بجهة محافظة القليوبية ش الصحافه 

ارض الحافى  - منطى - ملك / امال محمد سالم محجوب

239 - جمال محمد شحات محمد زهانه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19335 ورقم قيد 83398    محل رئيسى  عن محل تقديم وبيع فول وطعمية, بجهة محافظة القليوبية سرياقوس - 

ش البوسطه القديمه - ملك/ محمد شحات محمد زهانه

240 - حسام حسن ابراهيم مهدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19336 ورقم قيد 83399    محل رئيسى  عن تصنيع وتركيب وتوريد مستلزمات التكييف المركزى )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش جسر النيل - ابوالغيط - بملك/ حسن 

ابراهيم مهدى

241 - شحته ابراهيم عبدالغنى حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19339 ورقم قيد 83400    محل رئيسى  عن صناعه الثاث الخشبى, بجهة محافظة القليوبية عزبة سويلم- 

باسوس- ملك/ عفاف عبدالعظيم شرف

242 - عماد عبدالوهاب عبدالفتاح عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 19347 ورقم قيد 83401    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة القليوبية الصفا - ملك / محى الدين محمد شحاته محمد

243 - حسين سلمه محيي رحيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19351 ورقم قيد 83402    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش محمود عبد 

السلم - عزبة الصلح الزراعى - منشية النور - بملك / حمدى السيد على شعبان

244 - محمود خليل بدير عبده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19352 

ورقم قيد 83403    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القليوبية سنتر الجوهره - الحى التاسع - 

العبور - القليوبيه - بملك / محمد خيرى عبده

245 - مركز رنده فيت لبيع وتداول ادوية بيطريه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 19354 ورقم قيد 83404    محل رئيسى  عن بيع وتداول ادوية بيطرية ) وذلك دون الدوية البشرية 

(, بجهة محافظة القليوبية مشتهر - ملك/ محمد عبدالفتاح رمضان

246 - عبدالرحمن شمرون محمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19358 ورقم قيد 83405    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 21 - باسوس  - بملك / على عبدالعزيز عباس
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247 - احمد حمدى ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19360 ورقم قيد 83406    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه ومنزليه ) فيما عدا الطباعه والحاسب 

اللى والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية كفر عطاا - بجوار مسجد الرضوان - بملك / احمد نبوى ايدباي محمد

248 - اسامه على محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19364 

ورقم قيد 83407    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع اطارات كوتش وجنوط وبطاريات, بجهة محافظة القليوبية ش 

الترعه - عمارات محمد مصطفى - بملك / صلح عبدالوهاب عبدالرحمن

249 - امنيه سعيد مصطفى محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19365 ورقم قيد 83408    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعلفه وخاماتها, بجهة محافظة القليوبية ش الوبرج 

- ملك / سعيد مصطفى محمد سالم الجمل

250 - روايده مسعد محمد عبدالحليم سيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19366 ورقم قيد 83409    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية شارع 

التامين الصحى - بنها - القليوبيه - بملك / احمد السيد بشير

251 - اسلم سلمه سيد سليمان حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19367 ورقم قيد 83410    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع الوميتال, بجهة محافظة القليوبية سنديون - بملك/ 

احمد حسنى حامد

252 - مى ابراهيم عبدالفتاح السيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19368 ورقم قيد 83411    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية ميت 

عاصم - م بنها - القليوبيه - بملك / امير محمد سالم السيد

253 - سيد جابر فتحي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 19369 

ورقم قيد 83412    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وتشغيل اخشاب وتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية 

طنان - ملك/ هاني عزت كمال عبداللطيف

254 - ضياء محمود نصر محمد الدالى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19370 ورقم قيد 83413    محل رئيسى  عن معرض لتجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القليوبية 

سندبيس - ملك / امين ابوالنصر محمد الدالى

255 - حسين محمد حسين مرعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19372 ورقم قيد 83414    محل رئيسى  عن خرازه بلستيك, بجهة محافظة القليوبية طريق الرشاح  بجوار 

محطة الصرف - أبوالغيط - ملك/ أحمد عبدالمنعم إبراهيم

256 - احمد حسين عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

19373 ورقم قيد 83415    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش الجسر الغربي  - الخصوص - ملك/ اعتماد فتحي

257 - ايمان راشد حسن راشد الحلواني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19376 ورقم قيد 83416    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية شلقان 

- ملك //احمد سيد رشيد

258 - صلح محمد عبدالرازق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19387 ورقم قيد 83417    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة القليوبية عزبه ابوخضره -

ملك/ محمد احمد محمد

259 - اسلم عبدالغفار محمد ابراهيم الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19393 ورقم قيد 83418    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد الخردوات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الرمله -ملك //ماهر عبدالغفار محمد
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260 - طلعت عبدالحميد الشحات السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19394 ورقم قيد 83419    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية بطا -  بملك/ خالد 

عبدالحميد الشحات

261 - جمال احمد جمعه مصطفى الدالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19398 ورقم قيد 83420    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت( وتوريدات الملبس والقمشه)وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها(, بجهة محافظة 

القليوبية ش مساكن الشركه المصريه لمنتجات الخزف والصينى الفرنوانى - بملك/ عبدا هاشم عمر

262 - سعاد الليثى حامد الليثى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 19400 

ورقم قيد 83421    محل رئيسى  عن تصليح مفاتيح, بجهة محافظة القليوبية ش ثروت - ملك / احمد فؤاد محمود 

على

263 - حسين محمد حسين ثروت احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19401 ورقم قيد 83422    محل رئيسى  عن تقديم وبيع ماكولت, بجهة محافظة القليوبية 41 عمارات غرب 

الستاد قبلى السريع - بنها الجديده - بملك/ اسلم محمد السيد على

264 - محمود احمد محمد الغريب عوف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19402 ورقم قيد 83423    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية دور ارضي عماره 67 محليه 6 الحى الؤل بملك/ سعيد على 

ابراهيم

265 - يوسف شعبان محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19403 ورقم قيد 83424    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية عرب الحارث ملك //ممدوح 

سالم سيد

266 - كريم سمير اسماعيل احمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19413 ورقم قيد 83425    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش سراج الدين قها - قليوبيه - بملك/ محمود محمد على

267 - احمد محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 19416 

ورقم قيد 83426    محل رئيسى  عن ورشه كهربائى سيارات, بجهة محافظة القليوبية 36 شارع الثوره مدينه 

السلم -  بملك / احمد جاد المولى محمد

268 - طارق حسنين السيد عطيه الحسيسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19417 ورقم قيد 83427    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه ملك //حسيني السيد عطيه

269 - محمود رجب عبدالرحمن احمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19420 ورقم قيد 83429    محل رئيسى  عن مصنع بلط, بجهة محافظة القليوبية البرادعه مركز 

القناطرالخيريه بملك/ حسن على حسن

270 - محمود محمد عبدالفتاح محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19428 ورقم قيد 83430    محل رئيسى  عن تجارة تقاوي الحاصلت الزراعية, بجهة محافظة القليوبية 

عزبة الوحايشة المنزلة - ملك/ سعد حسن محمد حسن

271 - احمد ابراهيم عبداللطيف مرسى حجازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-13 

برقم ايداع 19436 ورقم قيد 83431    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية ش الشهيد 

عبدالكريم محمد كفر الجزار مركز بنها بملك/ مايسه عبدالفتاح محمد
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272 - عمرو محمد اسامه يسن عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19440 ورقم قيد 83432    محل رئيسى  عن مكتب ديكور وتشطيبات, بجهة محافظة القليوبية ش امتداد 

الرياضه -بنها خلف الحميات -ملك //عمرو محمد اسامه يسن عباس

273 - محمود السيد عطيه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19443 ورقم قيد 83433    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة القليوبية سنتر سوق 

المدينه- محل A10 - ملك / محمود عبدالحليم فهيم

274 - عبدا كساب عبدالفتاح رسمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19450 ورقم قيد 83434    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 1 ش 7 عزبه ناصر ارض البنك - مسطرد - ملك / عفت عبدالحميد 

ابراهيم

275 - عنتر محمد عبدالقادر عبدالحميد الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19451 ورقم قيد 83435    محل رئيسى  عن بيع موبيليا مستعمله, بجهة محافظة القليوبية ش وبور النور 

- قليوب البلد - بملك/ الهام عبدالرحمن

276 - اسلم حسن على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 19456 

ورقم قيد 83436    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر-تقسيم قاسم ابو عياده  

ملك //خالد مصلح عثمان الجمل

277 - ايهاب جمال عبدالسلم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19463 ورقم قيد 83437    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية عزبة سرسق - سندوه - ملك/ رمضان داود سليمان ابوعضمه

278 - مصطفى السيد الطوخى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19464 ورقم قيد 83438    محل رئيسى  عن بيع الجهزه الكهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية ش حسين سليمان مجدى - بملك/ عطا عيسى عبدالفتاح

279 - سهير زكي محمد حسن الزيني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19469 ورقم قيد 83439    محل رئيسى  عن محل  بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية سندوه - ملك/ سيد سعيد متبولي جزر

280 - هدير رجب شحته عبدالحليم عصفور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19473 ورقم قيد 83441    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 جزيرة بلي - بملك/ 

ياسر سلم عبدالغفار

281 - ياسر محمد عبدالخالق ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19477 ورقم قيد 83442    محل رئيسى  عن بيع اجهزة محمول واكسسواراتها, بجهة محافظة القليوبية ش 

الحريه - بملك / عبدالخالق السيد عبدالخالق

282 - صدام عبد الرحيم احمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19483 ورقم قيد 83443    محل رئيسى  عن مكتب توريد مخلفات المصانع  ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية  ش سيد عمر من ش حسن شعراوى  -  ارض الجنينة - بيجام  - بملك / 

محمد حسانين على

283 - هبه بلل ابراهيم محمود هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19486 ورقم قيد 83444    محل رئيسى  عن مطعم تقديم وبيع ماكولت, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1 

شارع البرنسات - بنها الجديده - ملك/ حسين يحي محمد يونس
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284 - سيد فرج عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19487 ورقم قيد 83445    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه والحديد والمعدات الثقيله واللت والنحاس 

والستانلس واللمونيوم والخشب وتوريد الجهزه الكهربائيه ومواد الخرسانه وقطع غيار السيارات ) فيما عدا 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - ميت نما - م قليوب - القليوبيه - 

بملك / سيد عبدالحكيم حسن عبدالبر

285 - محمود عبدالحكيم محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19489 ورقم قيد 83446    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية بجوار مصنع مواد تعبئة - 

الجبل الصفر - بملك / ساميه رجب عبد العزي

286 - عبدالنبى جابر عبدالحليم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19490 ورقم قيد 83447    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وتجاره قطع غيار سيارات 

ومعدات ثقيله ونقل لحساب الغير وتوريد مستلزمات الكهرباء والسباكه والحداده والنحاس واللمونيوم والخشاب 

والزجاج واللومينتال والسراميك وتجاره العدد واللت الكهربائيه ومواد الكيمويات ومواد البناء والزيوت ومواد 

النسيج والملبس ومستلزمات الفنادق واللوازم الطبيه ) فيما عدا الدويه ودون توريد العماله والحاسب اللى 

والطباعه والنترنت وعدا الملبس العسكريه واكسسوارتها وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش العوام - بجوار مسجدالطباخ - قليوب البلد - م قليوب - 

القليوبيه  بملك / مارسه رزق عبده عبدالمسيح

287 - محمد عبده محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19491 ورقم قيد 83448    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القليوبية ش المدينه المنوره - القلج - 

بملك / محمود على عويس على

288 - ضياءالدين محمد محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 19494 ورقم قيد 83449    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وتجاره قطع غيار 

سيارات ومعدات ثقيله ونقل لحساب الغير وتوريد مستلزمات الكهرباء والسباكه والحداده والنحاس واللمونيوم 

والخشاب والزجاج واللومينتال والسراميك وتجاره العدد واللت الكهربائيه ومواد الكيمويات ومواد البناء 

والزيوت ومواد النسيج والملبس ومستلزمات الفنادق واللوازم الطبيه ) فيما عدا الدويه ودون توريد العماله 

والحاسب اللى والطباعه والنترنت وعدا الملبس العسكريه واكسسوارتها وبعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش وحيد محمد بجوار المزلقان - قليوب 

المحطه - قليوب - قليوبيه - بملك / وفيه طه حامد موسي

289 - كريم محمد احمد محمد الحديدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

19495 ورقم قيد 83450    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وتجاره قطع غيار سيارات 

ومعدات ثقيله ونقل لحساب الغير وتوريد مستلزمات الكهرباء والسباكه والحداده والنحاس واللمونيوم والخشاب 

والزجاج واللومينتال والسراميك وتجاره العدد واللت الكهربائيه ومواد الكيمويات ومواد البناء والزيوت ومواد 

النسيج والملبس ومستلزمات الفنادق واللوازم الطبيه ) فيما عدا الدويه ودون توريد العماله والحاسب اللى 

والطباعه والنترنت وعدا الملبس العسكريه واكسسوارتها وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية حارة النافد - ميت حلفا - ملك/ ميخائيل ماهر سيحة

290 - وليد جمال حلمي عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19501 ورقم قيد 83451    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 جامع 

عبدالحق - الخرقانية - ملك/ ايمان مصطفى عبدالرحمن محمود شلب

291 - مجدى عبدة ناشد شنودة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 19502 

ورقم قيد 83452    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالنعيم 

عبدالمنعم- الخصوص- ملك/ محمد الوردانى جوده
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292 - فاطمه عبده عبده سرحان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19505 ورقم قيد 83453    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية عزبة احمد فوزى- بملك / ابراهيم كامل سيد

293 - هانى محمد احمد على النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19507 ورقم قيد 83454    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع عزبه مراد - ابوالغيط - بملك/ محمد احمد على

294 - مينا نبيل شفيق تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19520 ورقم قيد 83455    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع المام على - ارض الشركة- الخصوص- ملك/ اسعد 

سيف منصور

295 - محمد على عبدا سكران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19521 ورقم قيد 83456    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية القلج - حوض النيل 

الوسطانى - ملك / محمد على عبدا

296 - سمر ماهر عابدين عفيفى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 19523 ورقم قيد 83457    محل رئيسى  عن تشطيبات واعمال ديكور, بجهة محافظة القليوبية ش محمد 

كمال كوبرى الفحص - بنها الجديده - بملك/ محمد السيد على

297 - عبدالغنى جميل احمد السيد جوهر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19524 ورقم قيد 83458    محل رئيسى  عن توريد خامات بلستيك )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية الطريق البطئ  باسوس - بملك / سعاد عبدالغنى عبدا

298 - محمد احمد عبدالمنعم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19534 ورقم قيد 83459    محل رئيسى  عن مكتب لداره ساحات النتظار )فيما عدا توريد العماله وبعد 

الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة 

القليوبية ش النصر - المنشيه الجديده - ملك / محمد عبدالحليم ابراهيم حسنين

299 - السيد عبدالحميد سويلم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19535 ورقم قيد 83460    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القليوبية شارع ساحل سرور- 

باسوس- ملك/ على سيد على رفاعى

300 - سوسن السيد محمد ابو سنه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19537 ورقم قيد 83461    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية عزبة السيد محمد - 

المنيره - بملك / على عبدالمعطى على

301 - على محمد على عبدا السويسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19539 ورقم قيد 83462    محل رئيسى  عن محل بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية محل 

بالدور الرضى- بجوار مسجد الوهدنه- بتمده- ملك/ محمد على عبدا

302 - حسام محمد على رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19543 ورقم قيد 83463    محل رئيسى  عن بيع ايس كريم, بجهة محافظة القليوبية ش السرجانى - بملك/ 

احمد سعيد قاسم

303 - محمد عبدالنبى عبدالحليم محمد الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 19546 ورقم قيد 83464    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش الجاويش - ملك / عبدالنبى عبدالحليم محمد
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304 - عزه حامد عبدالمنعم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19550 ورقم قيد 83465    محل رئيسى  عن صنع اثاث, بجهة محافظة القليوبية شارع قهوه سماره -بجوار 

موقف بكري -طنان  -ملك //السيد نبيه ابوعزام

305 - رضا جاد تاوضروس بقطر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19553 ورقم قيد 83466    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 كوم اشفين 

- ملك / وليم منير سلمه جرجس

306 - محمد عبدالغفار محمدى عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19554 ورقم قيد 83467    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية ش الساحل - بطا - بملك/ 

صباح على محمدى

307 - كريم منير محمد على شهاب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19555 ورقم قيد 83468    محل رئيسى  عن زراعة وانتاج وتعليب وتعبئة عيش الغراب, بجهة محافظة 

القليوبية شقه بالقطعه 28 بلوك 1680 -  الحى الخامس - بملك / هشام عبدالرحمن محمود سليمان

308 - هبه محمد محمد شعير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 19561 

ورقم قيد 83469    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية كفر الدير- ملك/ حسين 

سيد عبدالهادى

309 - ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الشابورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 19566 ورقم قيد 83470    محل رئيسى  عن تجاره المنظفات, بجهة محافظة القليوبية ش النفق الجديد - 

بملك/ اشرف شفيق ابراهيم سعودى

310 - هانى عبدا عليوه سليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 19573 

ورقم قيد 83471    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع عزبة عويس- محطه الفيل- ملك/ حسن عبدالحميد محمد

311 - عبدا وجيه محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19587 ورقم قيد 83472    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 ش ابوعيسى - عزبه الزراعه - ملك / محمد حسن محمد عيد السيد

312 - علي فؤاد محمد البوصي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 19592 

ورقم قيد 83473    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية 41ش المنيا - من شارع ابراهيم 

الدسوقي - بيجام - ملك/ محمد احمد خلف

313 - شريف مصطفى الربيع عبدالحميد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع 19596 ورقم قيد 83474    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية 10ش بدر - 

مدينه بدر السكنية - ملك/ صالح محمد علي سليم

314 - احمد صبحى احمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 19600 

ورقم قيد 83475    محل رئيسى  عن تصفيف شعر رجالى ) صالون حلقه (, بجهة محافظة القليوبية ش خالد 

بن الوليد - عزبة علم - الخصوص - بملك / على هاشم السيد

315 - ناصح يوحنا حلمى يوحنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19601 ورقم قيد 83476    محل رئيسى  عن ورشه حداده وتقطيع معادن بالليزر, بجهة محافظة القليوبية المنيه 

- ملك / الميره صليب صبحى عبدالمسيح
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316 - امنيه محمد محمد سالم فرج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19603 ورقم قيد 83477    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 مساكن الجسر  - ملك/ محمد محمد سالم فرج

317 - هادى رضا محمد محمد سيف تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19604 ورقم قيد 83478    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القليوبية ش ابو سيف -

عرب الصوالحه  -ملك /محمد سليم محمد محمد

318 - سيد مسعد بيومى السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 19605 

ورقم قيد 83479    محل رئيسى  عن مطعم كبابجى  ) لتقديم وبيع المأكولت والمشويات (, بجهة محافظة 

القليوبية بجوار مجلس المدينه - بملك / وجيه رأفت على حسنين

319 - مؤمن حسن عبدالموجود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19610 ورقم قيد 83480    محل رئيسى  عن تكسير وتخريز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش الرشاح - 

العكرشه - ابو زعبل  - بملك / انور حسن عبدالموجود محمد

320 - نعيم رزق ابراهيم النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

19611 ورقم قيد 83481    محل رئيسى  عن مسبك نحاس, بجهة محافظة القليوبية العكرشة - شارع الرشاح - 

ابوزعبل - ملك/ ايمان محمود اسماعيل الطوخي

321 - محمد رجب عبدالرازق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19615 ورقم قيد 83482    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية مرصفا - بجوار مسجد 

ابوحجاج - بملك/ السيد عبدالرحمن صابر النجار

322 - هدير عبدالرحمن حسن عبدالحليم سعودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 19619 ورقم قيد 83483    محل رئيسى  عن مكتب صيانه معدات مطاعم والتبريد والتكييف, بجهة 

محافظة القليوبية 6ش مسجد نور السلم - قلما - بملك/ صابر محمد ابراهيم

323 - نبيله السيد مهنى احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19623 ورقم قيد 83484    محل رئيسى  عن بيع سجاد, بجهة محافظة القليوبية ش العروبه من ش جلل حجاج 

-  بملك/ خالد سيد حميده

324 - محمد احمد محمد محمد على موسي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19625 ورقم قيد 83485    محل رئيسى  عن تركيب وتوريد اعمال التكييف )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية جسر النيل - ابو الغيط - بملك / احمد محمد محمد 

على

325 - عفاف محمدي عبدا عبدالعال العبادي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19627 ورقم قيد 83486    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف ألي, بجهة محافظة القليوبية منشأة دياب 

- ملك/ مجدي السيد محمد سليمان , شوقي السيد محمد سليمان , ساميه السيد محمد سليمان

326 - سوزان مسعد الطوخى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19629 ورقم قيد 83487    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة القليوبية بلتان 

-  بملك/ محمد بيومى صابر

327 - بسمه محمد نبيه ابوسريع تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19630 ورقم قيد 83488    محل رئيسى  عن اتيليه بيع وتاجير فساتين, بجهة محافظة القليوبية بنها بطا شارع 

عمر مكرم ملك/ عادل عبدالحفيظ عساف حسن
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328 - عمر السيد عتريس متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19632 ورقم قيد 83489    محل رئيسى  عن ورشه لتصنيع الثاث, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى- 

ناصية قهوة العرباوى- طنان- ملك/ نعيمه فراج عبدالفتاح

329 - اسلم خليل عبدالمجيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19637 ورقم قيد 83490    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل معادن, بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل - 

ابوالغيط - بملك/ مصطفى احمد مصطفى

330 - محمود محمد محمد منصور على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19638 ورقم قيد 83491    محل رئيسى  عن معرض بيع جلود, بجهة محافظة القليوبية شارع عمر مكرم- 

بطا- ملك/ ام سيد عبدالرازق حسن

331 - ريهام علء الدين عبدالعليم على رضا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19642 ورقم قيد 83492    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع كيلنى عزبه مسلم - ملك / عدلى حسن عدلى نوح

332 - رباب سمير محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19647 ورقم قيد 83493    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية ساحل دجوى 

- بملك / جمال خليفه احمد

333 - يحيى عبدالفتاح احمد حسب النبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19662 ورقم قيد 83494    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة القليوبية 12 شارع جامع رضاض - 

قليوب البلد -بملك /احمد مجدى حسن

334 - السيد تامر السيد على موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19668 ورقم قيد 83495    محل رئيسى  عن مكتب تأجير اللت والمعدات ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية عزبة البيض- ابوزعبل- ملك/ امال السيد ابراهيم

335 - مسعود محمد محمدى الفيشاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19670 ورقم قيد 83496    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القليوبية شارع مسجد محمد سليمان - 

من شارع ترعه الزيتون - قليوب البلد - بملك/ مبروكة حسنى سليمان عبدالرحمن

336 - احمد منير مراد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 19677 

ورقم قيد 83498    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة القليوبية شارع النجده - بجوار مستشفى 

الحميات - ملك/ زينب محمود محمد

337 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم المشتهرى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 19678 ورقم قيد 83499    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وصيانه المعدات 

الثقيله )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عزبه اليمن - ملك / 

ابراهيم محمود ابراهيم المشتهرى

338 - محمد عيد عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19679 ورقم قيد 83500    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش عشرة سبيل التوت - ابو سنه - بملك / يحيي ابراهيم على 

ابراهيم

339 - محمود سعيد محمود حسن فرماوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19684 ورقم قيد 83501    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية عرب 

العليقات - بجوار السجن العسكرى - ملك / سعيد محمود حسن فرماوى
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340 - محمد عمر عبدالقادر حسن على ليله تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19687 ورقم قيد 83502    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القليوبية كفر ابو 

زهره  - بملك / عمر عبدالقادر حسن على

341 - سعد  الطوخى سعد الطوخى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19690 ورقم قيد 83503    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه )وذلك في حدود القرارات 

واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(, بجهة محافظة القليوبية ش مجلس المدينه - ملك / الطوخى سعيد الطوخى محمد

342 - انصاف عبدا على غنيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

19691 ورقم قيد 83504    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش الراعى - 

قليوب البلد - بملك / صلح عوض عبده

343 - فاطمه محمد عبدالرازق محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19692 ورقم قيد 83505    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه ) وذلك فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد سعد - طحانوب- ملك/ بثينه عبدالباسط مجاهد

344 - ناديه مصطفى مندوه ابو سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 19693 ورقم قيد 83506    محل رئيسى  عن تجاره خامات بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ش عثمان 

من ش سيدى الراعى - م قليوب - القليوبيه - بملك / محمود صلح عبده

345 - يحيي ياسر يحيي مصطفى يحيي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19701 ورقم قيد 83508    محل رئيسى  عن مكتب تجارة دخان وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة القليوبية 

ميدان المرور القديم - طريق كفر حمزه - ملك/ ياسر يحيي مصطفى يحيي

346 - جمال سيد حامد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 19706 

ورقم قيد 83509    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية منشية الزراعة- ملك/ 

فخرى محمد فتحى

347 - اميره ناجى حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19721 ورقم قيد 83510    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية رقم 116 ناحية ش 2 مع ش 12 - منطقة الفيلت - بملك / سعيد شوقى 

محمد سليمان

348 - ياسر على ابوعمر نعمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19722 ورقم قيد 83511    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة القليوبية 28 ش السلم طريق بيجام 

- ملك / ناجى عزت كيرلس

349 - محمد السيد سليمان محمد الحسيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 19723 ورقم قيد 83512    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه  - ملك / محمد السيد سليمان محمد الحسيسى

350 - محمد فوزي راشد شبانه  تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 19724 

ورقم قيد 83513    محل رئيسى  عن سوبر ماركت  )  بيع مواد غذائية  (  جملة وقطاعي , بجهة محافظة القليوبية 

ش شافعي معن من ش ماضي -قليوب البلد  - ملك/ ممدوح محمد حامد

351 - ياسمين سعيد سليمان عامر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 19725 ورقم قيد 83514    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 5- شارع 

معرض انور سرحان- كفر بطا- ملك/ مدحت فتح جبر

352 - محمد سيد احمد حسين العربي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19727 ورقم قيد 83515    محل رئيسى  عن ثلجة مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية ش على حسن - عزبة 

ابو خضره - بملك / سيد احمد حسين العربي
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353 - محمد حسن عبدالنبى حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19729 ورقم قيد 83516    محل رئيسى  عن تجاره سوست السيارات, بجهة محافظة القليوبية الحى الجديد - 

ابوالغيط - ملك / رحاب لطفى احمد خليل

354 - حسن محمد مصطفى حسين السمين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19736 ورقم قيد 83517    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 شارع 

ماضى- غرب السكه الحديد- ملك/ سامح نبيل سعيد

355 - فاتن محمد صبحي بركات حسن شتا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 19747 ورقم قيد 83518    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات طبيه ومستلزمات الصيدليات)فيما عدا 

الدويه وبيع الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 5ش جلل حجاج  ملك //عبد الحميد 

محمد السيد

356 - محمد ابراهيم الدسوقى عبدالرازق عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع 19752 ورقم قيد 83519    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع الحاج عبدالهادى ابوهلل- ابو سنه- ملك/ 

ايمان جمال الدين حسانين

357 - عمر احمد الشحات عبداللطيف محمود شطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع 19753 ورقم قيد 83520    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه  )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية قها - ش المغسله  -ملك / ايمن بيومى كامل بيومى

358 - جميله احمد الضعيف احمد ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19763 ورقم قيد 83521    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع الدوات الكتابيه )وذلك فيما عدا تصوير المستندات 

والطباعه والنشر وإصدار الصحف والمجلت والكتب وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية برج الشعراوى 

- ش كوبرى الفحص - بملك / شربينى محمد شربينى محمد سند

359 - شريف سعيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19765 ورقم قيد 83522    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية قطعه رقم 57 بالمنطقه السكنيه الولى - مدينة المل 

الجديده - طريق مصر السماعيليه الصحراوى ك 37 - بملك / امير طلل عبدالسلم الطحاوى

360 - عبدا عرفه عبدالخالق محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19766 ورقم قيد 83523    محل رئيسى  عن تقديم وبيع المشروبات البارده والساخنه ) وذلك دون عرض 

المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحية - نامول - ملك/ اسامه محمد عبدالهادي

361 - احمد عادل سعيد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19782 ورقم قيد 83524    محل رئيسى  عن مكتب خدمات انقاذ شواطئ وحمامات سباحه ) فيما عدا مدينتى 

دهب وشرم الشيخ وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 19 ش كلية تجاره - بجوار 

كافيتريا حليم- بملك / قشطه عبدالموجود عبداللطيف

362 - انجي جاد شكري جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 19783 

ورقم قيد 83525    محل رئيسى  عن مكتب خدمات الشحن وتوصيل الطلبات للمنازل ) وذلك دون توريد العمالة 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون استخدام الكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش عبدا غريب - الخصوص - ملك/ فايز وانيس شنوده

363 - زكى محمد زكى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 19784 

ورقم قيد 83526    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش مركز الشباب - قلما  - بملك / شعبان محمد 

زكى مرسى
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364 - عزة زكى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 19785 

ورقم قيد 83527    محل رئيسى  عن تحصيل فواتير لصالح شركات مقابل عموله )دون اعمال البنوك وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة القليوبية ق 18 ش احمد زكى ابو شادى - الحى التاسع - بملك / 

يسري ابوضيف رجب

365 - رضا محمود عبدالفتاح شتات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19786 ورقم قيد 83528    محل رئيسى  عن اصلح احذيه, بجهة محافظة القليوبية ش زقاق صقر - وسط البلد 

- ملك / هنيه محمود السيد عامر

366 - احمد سامح مبروك عبدالسلم مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 19787 ورقم قيد 83529    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية ش خير ابو سالم من 

وابور المياه - قليوب البلد - بملك/ هانم اسماعيل حسن

367 - امينه محرم فؤاد محمد وفا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 19788 

ورقم قيد 83530    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار حريمى, بجهة محافظة القليوبية ش الحارون  - بملك / هيام 

الحسينى محمد

368 - محمد كيشار لملوم عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 19790 ورقم قيد 83531    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ومقاولت وتوريد المواد الغذائيه 

وخدمات النقل ومستلزمات كهربائيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت وبعد الحصول 

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

ميت نما - ملك / حسن رجب محمد حمزه

369 - ايهاب محمد محمود احمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

19791 ورقم قيد 83532    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية امام المزلقان نوى - شبين 

القناطر - القليوبيه -بملك/ عبد العال ابراهيم عبد العال

370 - طارق ابراهيم عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 19795 ورقم قيد 83533    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار اجهزه كهربائية ) وذلك دون الكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالمنعم موسى - الشديه - ملك/ احمد هاني حافظ دياب

371 - نسرين ابراهيم عبدالرازق ابراهيم شرف تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 2022-12-19 

برقم ايداع 19802 ورقم قيد 83534    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة 

القليوبية ترسا - ملك/ فاطمة شحاته محمد

372 - حسنى على سليم النعج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19816 

ورقم قيد 83535    محل رئيسى  عن ميكانيكى معدات ثقيله تصليح وتاجير, بجهة محافظة القليوبية العكرشه - 

ابوزعبل - ملك / احمد ابراهيم دسوقى ابراهيم

373 - مؤسسه رجب سيد لتجميع وتوريد مخلفات ورق وكارتون تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 19817 ورقم قيد 83536    محل رئيسى  عن تجميع وتوريد مخلفات ورق وكرتون 

)وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الصفا -حوض سلطان  

-ملك //احمد علي عبدالمطلب

374 - محمد شحات شوقى فهيم الباجورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 19821 ورقم قيد 83537    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 النور 

- ملك / دياب زهران على عبدالرحمن

375 - معروف شحته عبدالمحسن الجد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

19827 ورقم قيد 83538    محل رئيسى  عن ورشة غيار زيت وصيانة توكتوك, بجهة محافظة القليوبية 

المنشاة الكبرى - ملك / جمال الشحات علي ابوالعل

Page 33 of 155 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

376 - محمد سعيد فهمى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

19833 ورقم قيد 83539    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع الوميتال, بجهة محافظة القليوبية شارع السوابق 

بندر طوخ ملك/ محمد عمر محمد ندا

377 - شافعي للبقالة تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19835 ورقم قيد 

83540    محل رئيسى  عن بقــالة, بجهة محافظة القليوبية سرياقوس - عزبة الصابونية  - ملك/ مصطفى شافعي 

عليوة

378 - سعيد حسن فرماوى نجدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

19841 ورقم قيد 83541    محل رئيسى  عن محل بيع سيراميك, بجهة محافظة القليوبية اجهور الصغرى- 

ملك/ محمد شعبان فرماوى

379 - محمود محمد الخضري عبدالحليم يوسف عويضه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 19850 ورقم قيد 83542    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتجارة وبيع 

المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية وتقاوي البذور, بجهة محافظة القليوبية الدير  - ملك/ عطيات محمد 

الخضري عبدالحليم

380 - مجدى شحاته عيد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19851 

ورقم قيد 83543    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية بطا22ش الساحل ملك/ حسام 

عبدالغفار محمدي

381 - ابراهيم الخط ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

19852 ورقم قيد 83544    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش النافد ميت حلفا قليوب - بملك/ كريمه عبدالخالق محمد

382 - سهى محمد طه الخلفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19853 

ورقم قيد 83545    محل رئيسى  عن بيع بطاريات, بجهة محافظة القليوبية ش بورسعيد - ملك / محمد محمد طه 

عبدالرحمن الخلفى

383 - حسني ابراهيم ابراهيم بحالو تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

19862 ورقم قيد 83546    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 طنان - ملك /احمد حسني ابراهيم ابراهيم

384 - سامح بخيت فهيم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19874 

ورقم قيد 83547    محل رئيسى  عن تجاره علفه, بجهة محافظة القليوبية حاره نياض من شارع حلمى 

عبدالرازق - ام بيومى - شبرا - بملك / سمعان بخيت فهيم

385 - فرحانه عبد المنعم سليمان بيومى سيف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 19876 ورقم قيد 83548    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع الفساتين, بجهة محافظة القليوبية كقر الشموت - م 

بنها  - بملك/ محمد عبدالرحمن محمد

386 - حنان زكريا عبدالوهاب الجروانى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

19877 ورقم قيد 83549    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع الفساتين, بجهة محافظة القليوبية شارع المسطحات - 

بنها الجديده - بنها - القليوبيه - بملك / ابراهيم جوده محمد

387 - محمد شوقى جلل الطيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19879 

ورقم قيد 83550    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية مشتهر مركز طوخ قليوبيه بملك/ منى كمال 

صالح
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388 - حسن محمود حسن محمود المكاوى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 19897 ورقم قيد 83551    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية 7 شارع 2 ارض الدلتا - 

مسطرد- ملك / حسن محمود حسن محمود المكاوى

389 - ابانوب فوزى هنرى مينا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19907 

ورقم قيد 83552    محل رئيسى  عن محل بيع علفه وعطاره, بجهة محافظة القليوبية 32 ش محسن 

المصوراتى - مدينه الصبر - بهتيم - شبرا - القليوبيه - بملك / صباح فهيم عبدالسيد

390 - ابتسام جمال محمد جويد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 19909 

ورقم قيد 83553    محل رئيسى  عن بقــالة تموينيه, بجهة محافظة القليوبية ش عمرو بن العاص - عزبة امام - 

قليوب المحطه - ملك/ شعبان علي احمد

391 - نفين محمد عبدالحميد احمد فخر الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 19910 ورقم قيد 83554    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القليوبية ش سيدي 

سعيد - ملك/ خالد محمدي محمود

392 - ابراهيم حمدان عبدالحميد فريد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19917 ورقم قيد 83555    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد مستلزمات طبيه ) وذلك دون توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت والدوية (, بجهة محافظة القليوبية 65ش عبدالحميد الديب - بيجام - ملك/ فايز يوسف 

سليمان

393 - عمرو محمد ابراهيم ابراهيم عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19920 ورقم قيد 83556    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية بطا - بملك / 

ابراهيم ابو المعاطى ابراهيم

394 - عماد حسن عطيه حسن الشعراوي تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19923 ورقم قيد 83557    محل رئيسى  عن ورشة نجارة لتصنيع الثاث, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد 

بكري - طنان - ملك/ حسن عطيه حسن

395 - حازم محمد عزت محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19924 ورقم قيد 83558    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية وحده رقم 113 مجمع جرين لند - المنطقه الصناعيه الولى - ملك / 

ياسين محمد ديب عميره

396 - صباح عبداللطيف محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19925 ورقم قيد 83559    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية سنديون- ملك/ محمد 

عبدالهادى محمد

397 - حسام عبدا السيد احمد البولقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19926 ورقم قيد 83560    محل رئيسى  عن ورشة نجارة لتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية ارض 

المعارض شارع متفرع من شارع حسني غنيم - طنان - ملك/ عبدا السيد احمد البولقي

398 - وائل جمال محمود محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19930 ورقم قيد 83561    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشي, بجهة محافظة القليوبية شبرا شهاب - 

بملك / طارق امين عبدالعظيم

399 - محمد فوزى محمد احمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19934 ورقم قيد 83562    محل رئيسى  عن مكتب اعمال نظافه ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة محافظة 

القليوبية شقه بالدور الول علوي - دندنا - بملك / سيده حسين عبدربه
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400 - عصام محمود محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19935 ورقم قيد 83563    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الصول - الشرقاويه البحريه - بملك / عمرو احمد عجمى

401 - محمد السيد احمد السعيد زوين تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 19937 ورقم قيد 83564    محل رئيسى  عن مكتب توريد الدوات الكهربائيه  )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش البستان من ش السلم - بيجام - ملك / عدلى 

سمعان مهنى جندى

402 - شاهيناز محمد خيرا محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19947 ورقم قيد 83565    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 

الشوبك- ملك/ سماح عبدالفتاح ابوهاشم

403 - اسماء محمد سيد احمد مهدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19948 ورقم قيد 83566    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) وذلك توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة القليوبية 7 شارع فرغلي - ملك/ خالد صلح الدين عبدالفتاح

404 - محمد احمد محمد مصطفى هيكل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19963 ورقم قيد 83567    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية برج )ب( - ابراج المل- شارع مجدى زيدان- ملك/ مصطفى احمد 

محمد

405 - حسام خالد عبدالمنعم السيد الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 19964 ورقم قيد 83568    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ومفروشات )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش البحر - المريج - ملك / تهانى سمير حسنين عبدالجواد

406 - محمود حمدان حامد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19967 ورقم قيد 83569    محل رئيسى  عن بيع وتاجير سيارات ) وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 54 شارع الرئيسي 

- سندنهور - ملك/ لطيف فتحي ابوالعل

407 - عماد ابراهيم عبدالقادر محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 19977 ورقم قيد 83570    محل رئيسى  عن بيع وتوريد الخضروات والفاكهه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شلقان- ملك/ عصام ابراهيم عبدالقادر

408 - محمود صبحي محمد مصطفى عبيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 19980 ورقم قيد 83571    محل رئيسى  عن مطعم لتقديم وبيع الماكولت, بجهة محافظة القليوبية شارع 

الوكلء - امام العيادة الشاملة - ملك/ محمد صبحي محمد مصطفى

409 - سيد ممدوح محمد عيسوى ضيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19982 ورقم قيد 83572    محل رئيسى  عن تجهيز بلستيك, بجهة محافظة القليوبية دور ارضى - عزبة شكر 

ا - ابو الغيط - بملك / ممدوح محمد عيسوى ضيف

410 - حسن الحسين عبدالغفار اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19988 ورقم قيد 83573    محل رئيسى  عن دعايه وإعلن )فيما عدا إصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصور على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة القليوبية عماره103 - م 

المستقبل - ملك/ محمد شفيع أحمد

411 - محمد عادل محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19989 ورقم قيد 83574    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية عزبه الرمل - 

ابوزعبل - ملك / عزه احمد غنيم جلهوم
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412 - محمد عزت محمد عواد بندق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19992 ورقم قيد 83575    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار كمبيوتر ) فيما عدا خدمات النترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - قها - القليوبيه - بملك / عزت محمد 

عواد

413 - محمد سليمان محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19993 ورقم قيد 83576    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية مرصفا- بملك/ ايه سمير جوده

414 - جواد حسنى محمد عباس الزيات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19995 ورقم قيد 83578    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه واقمشه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة القليوبية ش وسط البلد - السد  - بملك / ناهد صلح سيد حسن

415 - محمود رضا احمد امام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 19997 

ورقم قيد 83579    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش الشيخ احمد سعيد قها 

قليوبيه - بملك/ مأمون عبد المؤمن مصطفى

416 - شوقى مجدى محمد جمعه شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

19998 ورقم قيد 83580    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع مواشي حلبه, بجهة محافظة القليوبية 1 ش 

مجدى الجزار - عزبة القطاوى - بهتيم - بملك / احمد مجدى محمد جمعه

417 - محمود محمد حلمى عبد القادر عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 20001 ورقم قيد 83581    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية كفر 

عطاا -بملك/ حسام عبد الفتاح السيد

418 - محمد طارق احمد ابوالنصر شرف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 20007 ورقم قيد 83582    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ومقاولت )وذلك فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(, بجهة محافظة القليوبية عقار 82 مدخل 2 - التقسيم السياحى - بملك / جمال محمود 

الطوخى

419 - صلح نعيم عبدالحميد محمد نعيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

20009 ورقم قيد 83584    محل رئيسى  عن بيع عطاره, بجهة محافظة القليوبية بجوار الكوبرى الجديد - 

الشموت  - بملك / سنيه صبيح احمد صبيح

420 - محمد رمضان محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

20010 ورقم قيد 83585    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش ترعة 

الشرقاويه - ميت حلفا - م قليوب - بملك/ احمد سيد عبدا

421 - ايه حسين طه عبدالمجيد نصير تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

20011 ورقم قيد 83586    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية 

البشرية(, بجهة محافظة القليوبية اجهور الصغري - بجوار دوار العمده - بملك /مسعد حسن حسين

422 - السيد عامر محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

20012 ورقم قيد 83587    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية الشموت  - بملك /السيد نعيم 

عبدالحميد محمد

423 - محمد رفعت سعد سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 20013 

ورقم قيد 83588    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الغناينه - الحراز - ملك / عواطف محمد 

العربى محمد
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424 - وفاء السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 20015 

ورقم قيد 83589    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات دش )فيما عدا بث القمار والقنوات وكاميرات المراقبه 

ودون استخدام الطابعات والحبار والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية الشموت - بملك / احمد 

عبدالحميد عبدالرحمن

425 - رأفت محمد على السيد عياد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

20017 ورقم قيد 83590    محل رئيسى  عن تصنيع فيبر جلس, بجهة محافظة القليوبية كفر ابو جمعه مركز 

قليوب بملك/ عبدالرحمن محمد بدوى

426 - محمد مسلم عوض عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 20021 ورقم قيد 83591    محل رئيسى  عن توريدات عامه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية بلوك 2 أ شقه 18 الدور الخامس - مساكن الموالح - بملك / هند 

عثمان محمد محمد

427 - محمد رمضان بدوى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20031 ورقم قيد 83592    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية ش نور السلم - 

الخصوص - بملك/ سعد زغلول خميس عبدالمجيد

428 - اسلم خالد عبدالجليل عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20032 ورقم قيد 83593    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 عزبه الزراعه  ملك //

سامي عبدا عبدالسلم

429 - كريم كريم عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20033 ورقم قيد 83594    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 ا ش دياب متفرع من ش الغرباوى - منشية النور - بملك / مجدى 

عبدالغنى محمد زهران

430 - هاني محمد حسين علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 20035 

ورقم قيد 83595    محل رئيسى  عن معرض بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القليوبية شارع الطمبشاوي - من 

ش السلطان حسين - ملك/ نعمة مختار صالح

431 - الدريني جيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 20042 ورقم قيد 

83596    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية ) جيم ( ) وذلك دون التدريب وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لذلك (, بجهة محافظة القليوبية بلتان - ملك/ رضا بكري رشدي

432 - عمادالدين للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20046 ورقم قيد 83597    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش السعيد من ش الجهاد - ملك/ محمد محمد عبدالحميد سليمان

433 - نعمه رزق احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20047 ورقم قيد 83598    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش عزمى بندر القناطر الخيريه 

ملك/ حسن حسني محمد حجاج

434 - ابراهم شكري احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20048 ورقم قيد 83599    محل رئيسى  عن بقاله )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية الحراز  -ملك 

//فايد حبيب يوسف

435 - محمد جمال احمد شرف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 20051 

ورقم قيد 83600    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي -جسرالنيل -عزبه 

سويلم -باسوس -ملك/سوميه منصور بيومي
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436 - ماجده السيد شوقى عبدالوهاب موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 20058 ورقم قيد 83601    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 18- شارع بكرى- ملك/ محمد عباس عبدالحميد

437 - محمود احمد محمد على عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20070 ورقم قيد 83602    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية ش القشيش - 

بملك / محمد احمد محمد على

438 - اشرف ابوالحديد على المنسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20073 ورقم قيد 83603    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لصناعه الثاث المنزلى, بجهة محافظة القليوبية كفر 

عليم - ملك / ايمن بركات عبدالجواد

439 - مجدى وهبه زخاري حبشي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20078 ورقم قيد 83604    محل رئيسى  عن مصنع حقن بلستيك, بجهة محافظة القليوبية 4 ش مسجد النور - 

عزبة رستم - باسوس - بملك / هشام عبدالتواب محمود

440 - حسن علي محمد علي برجيس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20079 ورقم قيد 83605    محل رئيسى  عن مصنع اكواب ورقيه, بجهة محافظة القليوبية الدور الرضي-

البرادعه -ملك /مني ابراهيم عامر

441 - عبدالرحمن محمد احمد عبدالرحمن عويمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-21 

برقم ايداع 20084 ورقم قيد 83606    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث منزلى, بجهة محافظة القليوبية 

شارع اشرف صلح شركس - ملك / شيماء ابراهيم بدوى ابراهيم

442 - احمد سعيد عبدالرازق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20088 ورقم قيد 83607    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور 

الرضى- حوض الوقف- عزبة رستم- باسوس- ملك/ هشام عطية ابراهيم

443 - مجوهرات سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 20091 ورقم 

قيد 83608    محل رئيسى  عن تجارة ذهب ومشغولت ذهبيه ومجوهرات  )وذلك بعد الحصول على الموافقات 

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

برج وهبه الخضره القديمه - ملك //صبحي عبدالفتاح محمد

444 - عصام خالد عباس حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20096 ورقم قيد 83609    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه اطفالى بالتجزئة )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية 1 ش العاشر من رمضان - قليوب البلد - بملك/ هانى على احمد

445 - اسلم ابراهيم سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20097 ورقم قيد 83610    محل رئيسى  عن صناعه المنتجات البلستيكية, بجهة محافظة القليوبية دور 

ارضى- شارع جسر البحر - بجوار مسجد حمزة بن عبدالمطلب - باسوس- ملك/ ابراهيم سعيد ابراهيم

446 - عواطف عنتر عبدالمجيد فران تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20098 ورقم قيد 83611    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوارات سيارات, بجهة محافظة القليوبية الطريق 

العمومي - الحراز - ملك/ محمد اسماعيل اسماعيل علي

447 - محمد مجدى محمود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20100 ورقم قيد 83612    محل رئيسى  عن تجاره الحديد والصاج, بجهة محافظة القليوبية الطريق البطئ - 

ابوسنه العمومى - ملك / كريم علء مجدى محمود

448 - امين السيد محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20101 ورقم قيد 83613    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه )فيما عدا الطباعه والكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة القليوبية كفر الجزار- بملك/ اسامه امين السيد محمد
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449 - محمد مصطفى غنيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20102 ورقم قيد 83614    محل رئيسى  عن مكتب تقسيم اراضى, بجهة محافظة القليوبية ش المام مالك مدينة 

ابن الحكم - سميحه ابراهيم يونس

450 - احمد موسى على موسى منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20108 ورقم قيد 83615    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل بضائع بالسيارات )وذلك دون توريد العماله 

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

النور المحمدى  - جزيره النجدى  - ملك / محمد موسى على موسى منصور

451 - أحمد إبراهيم محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20116 ورقم قيد 83616    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك )حقن ونفخ وسحب البلستيك(, بجهة محافظة 

القليوبية ش النبراوي - أبوزعبل البلد - ملك/ السيد محمد محمد

452 - حسن صلح حسن عباس ناجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20118 ورقم قيد 83617    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وبيع مواشي, بجهة محافظة القليوبية ش الفاخورة 

الناحية البحرية - سنديون - ملك/ صلح حسن عباس

453 - معرض هنيدى لتجاره السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20120 ورقم قيد 83618    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة القليوبية مول الفاتح - 

شارع كفر حمزه  - بملك / محمد حسن محمد احمد

454 - محمود محمد محمود شوريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20121 ورقم قيد 83619    محل رئيسى  عن تشكيل بلستيك, بجهة محافظة القليوبية جمالون دور ارضي - 

حوض حمزه - ترعة ابوالمنجا- سنديون - ملك/ محمود عبدالمنصف محمود

455 - فتحي نصري بخيت عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20122 ورقم قيد 83620    محل رئيسى  عن ورشة تقطيع معادن, بجهة محافظة القليوبية العكرشه - أبوزعبل 

- ملك/ فتحي نصري بخيت

456 - حسن عبدا بربرى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20123 ورقم قيد 83621    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش محمد ضيف حسن ناصر -  مدينه التعاون - ملك / خالد حسن 

عبدالحميد محمود

457 - المير مجدى محمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

20131 ورقم قيد 83622    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش سوق العصر - ابوالغيط  - ملك 

/ هانى فؤاد عبدالمجيد

458 - محمود نحمده احمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20136 ورقم قيد 83623    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل - 

ابوالغيط- ملك/ احمد ابراهيم احمد

459 - جمال الدين ابراهيم مغاوري ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 20140 ورقم قيد 83624    محل رئيسى  عن مكتب توريد ماكينات الحذيه)وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية بلوك 121 امام البريد المصري الجديد  ملك // 

يسري محمد محمد محمد مسلم

460 - احمد محمد عبداللطيف موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20142 ورقم قيد 83625    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 

البنهاوى - طنان - بملك /محمد عبداللطيف موسي
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461 - محمود عبدالموجود جمعه محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-22 

برقم ايداع 20156 ورقم قيد 83626    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية منية السباع- بملك / اشرف عبداللطيف عبدالصادق

462 - ابراهيم السيد ابراهيم احمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20157 ورقم قيد 83627    محل رئيسى  عن توريد ماكينات احذيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش الموده خلف كشري الزعيم ملك //احمد محمد ربيع

463 - رزق ابراهيم ابراهيم مرعى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20159 ورقم قيد 83628    محل رئيسى  عن بقاله ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية نوى- ملك/ 

اسامه رزق ابراهيم

464 - أبوزيد عمر السيد عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 20160 

ورقم قيد 83629    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 بعقار - عزبة 

الشقري - ملك/ محمود ناصر السيد مصطفى الشقري

465 - اسامه امين السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 20169 

ورقم قيد 83630    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 2- شارع بلل 

بن رباح- كفر الجزار

466 - احمد محمد سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20181 ورقم قيد 83631    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع كوب ورقى, بجهة محافظة القليوبية دور ارضى 

بدروم - سندنهور - ملك / سليمان محمد سليمان محمد

467 - محمد يحيى عرفة سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20184 ورقم قيد 83632    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة سويلم - 

باسوس - بملك / حاتم يحيى عرفة سليمان

468 - خلود حامد حامد ابوحامد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 20185 

ورقم قيد 83633    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )وذلك في حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(, 

بجهة محافظة القليوبية بطا - ملك / عماد السعيد محمد محمد

469 - إبراهيم سعيد سرور عبدالوهاب منسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 20194 ورقم قيد 83634    محل رئيسى  عن مصنع خرطوم بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الدور 

الرضي  -  كوبري الحادثه -  ملك / 

 

محمد محمود عبدالعزيز أحمد 

470 - ايمن صبحى محمد احمد بحيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20195 ورقم قيد 83635    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية شبرا هارس - 

ملك /  محمد شوقى محمد دسوقى

471 - محمد سيد احمد امام تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 20199 

ورقم قيد 83636    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل حديد مسطحات, بجهة محافظة القليوبية 23 ش البطئ 

المنطقه الصناعيه - ميت حلفا - بملك / طه عبده محمد خلف ا

472 - محمد عبدا امين خليفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20200 ورقم قيد 83637    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القليوبية ش محمد عبدالهادي - ابو 

سنه - ملك سعيد عبدالهادي سعيد
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473 - إسلم حامد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 20204 

ورقم قيد 83638    محل رئيسى  عن تجارة أدوات كهربائيه )وذلك دون إستخدام النترنت والكمبيوتر 

والطباعة(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بعقار - شارع مسجد سيدي سعيد مبارك - الشموت - 

ملك/ طارق حامد محمد حسن

474 - راشا قدرى احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 20205 

ورقم قيد 83639    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 خلوه سنهره - ملك / 

سمير عبدا عواد عيسى

475 - خالد جابر احمد موسى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20206 ورقم قيد 83640    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش عبدالمنعم رياض - سوق الثلثاء - بجوار بنزينه 

العمده - بملك / نهى فتحى سيد حسن

476 - إبراهيم سعيد عبدالسميع حسين عيسى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 20210 ورقم قيد 83641    محل رئيسى  عن تجارة  قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية شقه - 

بالدور الرضي بعقار - بجوار الوحده الصحيه - بهاده - ملك/ جميل محمد علي عثمان

477 - شعبان عفيفي عبدالسلم عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20213 ورقم قيد 83642    محل رئيسى  عن صالون حلقه ) تصفيف شعر رجالى (, بجهة محافظة القليوبية 

ش القطان - من ش 15 مايو - برج القطان - بملك / هيثم اسامه ابراهيم محمد

478 - أحمد زكريا أبوالنور عبدالغني النخاس تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 20214 ورقم قيد 83643    محل رئيسى  عن معرض لتجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القليوبية 

مخزن بالدور الرضي بعقار بجوار الموقف - سندبيس - ملك/ زكريا أبوالنور عبدالغني النخاس

479 - محمد عادل محمود عبدا عز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20215 ورقم قيد 83644    محل رئيسى  عن ورشه لضبط وصيانه محركات, بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 

6 ش العز - اتريب - ملك / عادل محمود عبدا  عز

480 - حمدى محمود محمد سعيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20216 ورقم قيد 83645    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية شارع محمد عبدالعزيز غنيم 

- ابوالغيط  - بملك / اسماعيل ابوالفتوح على

481 - محمد السيد عبدالرحمن شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20217 ورقم قيد 83646    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش سمير عياد امام نادى التنميه وسابقا ش مصرف شبين - بملك /

السيد عبدالرحمن عثمان شرف

482 - سالم سويلم سالم سويلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 20219 

ورقم قيد 83647    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية مساكن ورش 

ابوزعبل - ملك /  سويلم سالم سويلم قاسم
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483 - احمد يحيى احمد سيد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20220 ورقم قيد 83648    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وتجاره قطع غيار سيارات 

ومعدات ثقيله ونقل لحساب الغير وتوريد مستلزمات الكهرباء والسباكه والحداده والنحاس واللمونيوم والخشاب 

والزجاج واللومينتال والسراميك وتجاره العدد واللت الكهربائيه ومواد الكيمويات ومواد البناء والزيوت ومواد 

النسيج والملبس ومستلزمات الفنادق واللوازم الطبيه ) فيما عدا الدويه ودون توريد العماله والحاسب اللى 

والطباعه والنترنت وعدا الملبس العسكريه واكسسوارتها وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية 18ش المزلقان - ميت حلفا - ملك / جمال صالح سيد مدبولى

484 - حسين حلمي حسين حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

20223 ورقم قيد 83649    محل رئيسى  عن معمل لبيع البان, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه - ملك //

عبدالمقصود عبدالعزيز عبدالمقصود

485 - رشا إسماعيل عبدالعزيز الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20230 ورقم قيد 83651    محل رئيسى  عن بيع وتوريد ملبس رياضيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت وعدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية محل بعقار - خلف 

الثانويه بنات - عزبة أبوخضره - ملك/ وليد أحمد إسماعيل سليمان الوكيل

486 - حمدي عبدالسميع ابراهيم زعيمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20232 ورقم قيد 83652    محل رئيسى  عن مصنع اسلك كهربائية, بجهة محافظة القليوبية حوض العمده - 

باسوس - بملك/ مديحه عبدالمنعم محمد

487 - سوبر ماركت الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 20234 

ورقم قيد 83653    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية التقسيم السياحى 

- ش مجلس المدينه  - ملك / احمد عبدالكريم فهيم محمد

488 - باتعه ابراهيم عبد الغني عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20250 ورقم قيد 83655    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القليوبية خلف المدرسه 

البتدائي -السفاينه -طوخ القليوبيه ملك //حسن محمد حسن

489 - ناصر على عبدالرحمن عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20259 ورقم قيد 83656    محل رئيسى  عن ورشة نسيج, بجهة محافظة القليوبية المنايل  - ملك/ ماجده رضا 

بيومى محسب

490 - شربات سيد خليل سنجر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 20260 

ورقم قيد 83657    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وبيع سكر, بجهة محافظة القليوبية القليوبيه  -القشيش -ملك / 

طه احمد محمد

491 - زينه سمير يوسف يوسف عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20266 ورقم قيد 83658    محل رئيسى  عن مطعم وحلواني لتقديم وبيع المأكولت, بجهة محافظة القليوبية 

محل بعقار - شارع عرفه - منشية النور - ملك/ إيهاب نجاح أبوجميل شحاته

492 - محمود صالح سليم عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20270 ورقم قيد 83659    محل رئيسى  عن بيع وشراء لوازم التبريد والتكييف, بجهة محافظة القليوبية 2 

شارع احمد عبدالرحيم - منطى - بملك/ احمد يوسف احمد

493 - خالد وليد احمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20271 ورقم قيد 83660    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية عرب 

العليقات - ملك/ وليد احمد حسين محمد
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494 - دافيد سعد جرجس عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 20272 

ورقم قيد 83661    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات العامه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه13 - الدور الثاني - عقار 60 - عمارات صبحي حسين - 

الحي الترفيهي - ملك/ محمد أحمد سيد أحمد

495 - عبدالعظيم راضى عبدالعظيم شحات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20278 ورقم قيد 83662    محل رئيسى  عن بيع سمك مشوى, بجهة محافظة القليوبية طريق المعاهده - ابو 

زعبل البلد - بملك / عبدالمجيد محمد على

496 - أمل شفيق معوض حسب النبي تاجر فرد  رأس ماله 1,500.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20279 ورقم قيد 83663    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية محل 

بعقار8 - مساكن غرب الستاد - بنها الجديده - ملك/ أحمد علي محمود إبراهيم

497 - يسرى محمد موسى سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20280 ورقم قيد 83664    محل رئيسى  عن تجاره  قطع غيار السيارات المستعمله, بجهة محافظة القليوبية 

ميت حلفا  - بملك / حسن محمد موسى

498 - احمد عيد شوقى توفيق عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20283 ورقم قيد 83665    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

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

حمدى عبدالمحسن حمزه عفيفى

499 - عل على حامد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 20284 

ورقم قيد 83666    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 الجبانه بجوار 

مستشفى الناظر - طنان- بملك / هند على حامد

500 - سماح نجاح عبدالخالق حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20287 ورقم قيد 83667    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجاره ورق وكرتون وادوات مكتبيه ) فيما 

عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله وذلك فيما عدا تصوير المستندات والطباعه (, بجهة محافظة القليوبية 7 

حاره رابعه العدويه من عمر مكرم - عزبه عثمان - شبرا - القليوبيه - بملك / كريمه سلمه يوسف

501 - عبدالكريم جلل السيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20289 ورقم قيد 83668    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القليوبية عرب الغديرى -  

ملك  /  مجده احمد اسماعيل سلمه 

502 - رمضان محمد احمد احمد رفاعي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 20291 ورقم قيد 83669    محل رئيسى  عن محل لبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية 

اجهور الصغري -ملك //سعيد محمد احمد احمد

503 - وليد محمد فؤاد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20294 ورقم قيد 83670    محل رئيسى  عن صناعه الملبس الجاهزه ) البدل ( فيما عدا الملبس العسكريه, 

بجهة محافظة القليوبية ش الصرف الصحى العمومى - الخصوص - بملك / على عبادى شحات مهدى

504 - سيد رجب محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 20295 

ورقم قيد 83671    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب ومخلفات وتوريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش الجامع - عزبه الزيتون - قليوب البلد - ملك / 

سيد رجب محمد امام

505 - عبدالحميد السيد عبدالحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20296 ورقم قيد 83672    محل رئيسى  عن بيع سيارات لحساب الغير مقابل عموله, بجهة محافظة القليوبية 

شارع السوق - بجوار مسجد الشراف - كفر الجزار - بملك / رمضان عبدالهادى ابراهيم
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506 - اشرف اسماعيل محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20301 ورقم قيد 83673    محل رئيسى  عن مصنع سحب سلك نحاس, بجهة محافظة القليوبية عزبه غباشى - 

ابوالغيط - ملك / حسام رمضان اسماعيل

507 - هيثم محمد عبد الباري نجدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20302 ورقم قيد 83674    محل رئيسى  عن بيع وتجاره اسلك معدنيه, بجهة محافظة القليوبية عزبه الزيتون-

ش عبدالوهاب  ملك// عبدالباري محمد عبدالباري

508 - عنتر بيومى محمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20303 ورقم قيد 83675    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه و توريد قطع غيار السيارات 

والمعدات الثقيله ونقل وشحن بضائع بالسيارات لحساب الغير وتوريد مستلزمات الكهرباء والسباكه الخراطه 

والنحاس واللمونيوم والخشاب والزجاج واللوميتال والسيراميك وتجارة العدد واللت الكهربائيه ومواد 

الكيماويات وموارد البناء والزيوت والنسيج ومستلزمات الفنادق والمستلزمات الطبيه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت( والملبس الجاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية ش ابو سنه العمومى - بملك / ولء محمد محروس احمد

509 - غمرى سيد غمرى محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20304 ورقم قيد 83676    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع كوش نحاس, بجهة محافظة القليوبية عزبه غباشى 

- ابوالغيط - ملك /  محمد سيد غمرى محمود 

510 - ناجى للمقاولت العامه والتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-25 

برقم ايداع 20305 ورقم قيد 83677    محل رئيسى  عن )مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه( وتوريد 

حديد التسليح والسمنت والزلط والرمل والسن الصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم وجميع انواع 

الورق والكرتون والبلستيك والملبس والقمشه والدوات الكهربائيه وادوات السباكه  وقطع غيار السيارات 

والمعدات واجهزه المحمول وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى   ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله وعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة القليوبية 6 ش مسجد النور - ميت نما  - بملك / حماده 

عبدا غندور

511 - محمد عبدالمجيد عبدا فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20306 ورقم قيد 83678    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه و توريد قطع غيار السيارات 

والمعدات الثقيله ونقل وشحن بضائع بالسيارات لحساب الغير وتوريد مستلزمات الكهرباء والسباكه الخراطه 

والنحاس واللمونيوم والخشاب والزجاج واللوميتال والسيراميك وتجارة العدد واللت الكهربائيه ومواد 

الكيماويات وموارد البناء والزيوت والنسيج ومستلزمات الفنادق والمستلزمات الطبيه )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت( والملبس الجاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(, بجهة 

محافظة القليوبية ش داليا - بملك / نعمة محمد مسعود

530 - حبيبه سيد عبدالعزيز المنشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20380 ورقم قيد 83697    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع أحذيه ]فوندي[ )وذلك عدا الحذيه العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية عرب شركس - أبوالغيط - ملك/ خالد حسين عبدالرحمن عدوي

531 - احمد محمد مصطفى الشويخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20381 ورقم قيد 83698    محل رئيسى  عن ورشه نجاره وتصنيع الثاث المنزلى, بجهة محافظة القليوبية 

شارع البحر - ميت حلفا- بملك / محمد فرج السيد

512 - خليفه للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

20307 ورقم قيد 83679    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه( وتوريد حديد التسليح 

والسمنت والزلط والرمل والسن الصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم وجميع انواع الورق والكرتون 

والبلستيك والملبس والقمشه والدوات الكهربائيه وادوات السباكه  وقطع غيار السيارات والمعدات واجهزه 

المحمول وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى والمكتبى   ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله وعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة القليوبية 24 ش الثلثيني  ملك //ولء محمد حسن
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513 - سماح احمد حسين احمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20319 ورقم قيد 83680    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية طريق كفر السبيل - صنافير -  بملك/حسين احمد 

حسين

514 - احمد عبدالغنى السيد احمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20324 ورقم قيد 83681    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 الصالحيه 

- بملك / عادل امام عبدالوجيد امام

515 - أحمد محمد مهدي عفيفي مطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20325 ورقم قيد 83682    محل رئيسى  عن ورشة سمكرة سيارات )وذلك بعد الحصول على الموافقات 

والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(, بجهة محافظة القليوبية محل بالدور 

الرضي بمنزل الحاج مصطفى النحيف - شارع النحيف - منشية السلم - ملك/ مصطفى أحمد يسن النحيف

516 - ناصر عادل محمد السعيد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20332 ورقم قيد 83683    محل رئيسى  عن مكتب توصيل طلبات وشحن ) دون الخدمات البريديه وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية 16 ش دياب - منشية النور - بملك / محمود سعيد 

عبدالعظيم يوسف

517 - وليد عبدالنبى خضير ابوزجال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20333 ورقم قيد 83684    محل رئيسى  عن حظيره بيع مواشى, بجهة محافظة القليوبية ناى - ملك / حمدان 

سيد احمد

518 - أحمد شعبان إبراهيم سليمان أبوعياد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20334 ورقم قيد 83685    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 - خلف المستشفى - طنان - ملك/ محمد شعبان إبراهيم أبوعياد

519 - تامر انور حافظ عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20335 ورقم قيد 83686    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية 15ش مسجد ابوعلم م النخيل - محطة الرومي سابقا - خلف 

العزبة - بهتيم - ملك/ حمدي عبدالهادي ابراهيم

520 - شهيره اشرف فاروق عبدالشافي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20336 ورقم قيد 83687    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله, بجهة محافظة القليوبية محل بالقطعه 7 بلوك 

16080 -الحي الخامس - ملك //سهير المرشدي عبدالجواد

521 - محمد عبدالمطلب فتوح عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 20340 ورقم قيد 83688    محل رئيسى  عن محل تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة القليوبية ش 

المدرسة المؤسسة - طنان - ملك/ عزيزه حامد عبدالمؤمن محمود

522 - احمد السيد محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20341 ورقم قيد 83689    محل رئيسى  عن مكتب نقل مبرد بالسيارات )وذلك دون توريد العماله وبعد 

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

جهينه - بملك / السيد محمد محمد حسن

523 - ماهر السيد فرحات إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20347 ورقم قيد 83690    محل رئيسى  عن كافتيريا لتقديم وبيع المشروبات الساخنة والباردة )وذلك دون 

عرض المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية شارع مصرف الحصه - كفرالحدادين - ملك/ 

إبراهيم محمد بيومي نجم
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524 - يوسف محمد السيد شهاب الدين السطوحى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 20348 ورقم قيد 83691    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية 6 ش بنك cib - الفلل - بملك / مصطفى سيد محمد خطاب

525 - سعيد عبدالرؤوف عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20355 ورقم قيد 83692    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار موبايلت, بجهة محافظة القليوبية دملو -  بملك/

محمد عبدالحميد عبدا

526 - جمال عفيفى محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20356 ورقم قيد 83693    محل رئيسى  عن بوفيه مأكولت ومشروبات )وذلك دون عرض المصنفات 

وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش ناصر -ميت نما - ملك / فاطمه عبدالنبي علي امام

527 - عادل محمد عادل محمد عواض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20370 ورقم قيد 83694    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها 

(, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه - بملك / محمد احمد بدر الدين

528 - عصام احمد فاروق فهمي زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 20373 ورقم قيد 83695    محل رئيسى  عن تجارة مخللت, بجهة محافظة القليوبية زاوية النجار - ملك/ 

هاله محمد المغربي حسن

529 - ماجد سيد محمود عرفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 20379 

ورقم قيد 83696    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ش سور الهرام - قليوب 

البلد ملك/ عمرو صالح احمد الوكيل

532 - على عبدا على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 20390 

ورقم قيد 83699    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 ش المدرسه - عرب 

العيايده - بملك / مصطفى محمد حسين رباع

533 - سليمان زيدان زيدان عبدالسلم زيدان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 20393 ورقم قيد 83700    محل رئيسى  عن سوبر ماركت )بيع مواد غذائية (, بجهة محافظة القليوبية 

شارع الترعة- وروره - ملك/ ايمن زيدان زيدان

534 - ياسين احمد احمد طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 20394 

ورقم قيد 83701    محل رئيسى  عن مخبز نصف ألى, بجهة محافظة القليوبية عزبة عبدالحميد بركات - بملك / 

كامل محمود ابراهيم بركات

535 - حامد محمود حامد محمد هلل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20397 ورقم قيد 83702    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية ش حماسه حجاج - 

البرادعه - بملك / فوزيه احمد ابراهيم

536 - محمد مختار سيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20398 ورقم قيد 83703    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة القليوبية سنهره ملك- مختار 

سيد عبدالرحمن محمد

537 - ياسمين محمود حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20403 ورقم قيد 83704    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية 13 ش المدارس - ميت نما ملك/ محمود حسن محمد محمود
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538 - حنان عبداللطيف عبدربه محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20405 ورقم قيد 83705    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 ش احمد 

قاسم - الخصوص - ملك/ خالد احمد قاسم

539 - محمد فتحى عبدالخالق السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

20406 ورقم قيد 83706    محل رئيسى  عن تجاره وبيع وتوريد المستلزمات الطبيه )وذلك عدا الدوية 

ومشتقاتها ودون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية كفر ابو زهره- ملك / 

سامح فتحي عبدالخالق السيد

540 - امير عبدالمنعم عقلن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20412 ورقم قيد 83707    محل رئيسى  عن صالون حلقه ) تصفيف شعر رجالى (, بجهة محافظة القليوبية 

ش النصر - بملك / عمرو محمود عبدالرحمن احمد عيسي

541 - حمدى شعبان محمود محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20413 ورقم قيد 83708    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية ناى- بملك/ شعبان محمود محمد

542 - رجب مبروك حسن البدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20414 ورقم قيد 83709    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة القليوبية شارع الجسر- الرملة- 

ملك/ نبيل سالم ابراهيم

543 - ناهد يوسف حسن سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 20417 

ورقم قيد 83711    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة القليوبية قلما  - بملك/ جمال عبدالناصر على

544 - رجب عياد سلمه حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 20419 

ورقم قيد 83712    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 الصغرى - ملك / 

منى فتحى حامد سيد الدهتورى

545 - مصطفى سمير رزق مصطفى رزق تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20420 ورقم قيد 83713    محل رئيسى  عن بيع سجاير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة 

محافظة القليوبية جمجره الجديده - بملك / سمير رزق مصطفى رزق

546 - ايمان نادى سعد عبداللطيف دوام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20421 ورقم قيد 83714    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القليوبية الحصه - بملك/ احمد محمد 

طه

547 - ياسر كمال زكي حسن شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20422 ورقم قيد 83715    محل رئيسى  عن تشغيل معادن وتوريدات عمومية ) وذلك فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية حوض العمده رقم 10- التقسيم الرابع - باسوس- ملك/ ايناس 

المتولي العوضي عليوه

548 - عصام محمد سليمان ادريس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20423 ورقم قيد 83716    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القليوبية باسوس - ملك / ايمان 

سعيد ابراهيم على

549 - صيدليه / احمد محمد احمد محمد خشب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20424 ورقم قيد 83717    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القليوبية ش النادى -جزيره النجدى 

- بملك/ على محمد على
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550 - متولى رجب متولى مرشد عوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20425 ورقم قيد 83718    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية سرى - ميت كنانه - ملك /  رجب متولى مرشد عوده

551 - محمد مجدى فتحى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20431 ورقم قيد 83719    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا الدوية 

البشرية(, بجهة محافظة القليوبية ش المحطه - ابو زعبل - بملك / فاروق انور فتحى

552 - محمد عبدالبنى صابر عباس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 350,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20433 ورقم قيد 83720    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش 

ابوالخير - ملك / نجاح شعبان محمد يوسف

553 - محمد مصطفى امام غريب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20444 ورقم قيد 83721    محل رئيسى  عن ورشه نجاره وتصنيع الموبيليا, بجهة محافظة القليوبية عزبه ابو 

راشد قريه شماس - طنان - قليوب - ملك / مصطفى امام غريب احمد

554 - اسلم سعد السعيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20467 ورقم قيد 83722    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) وذلك فيما عد الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القليوبية كفر الشيخ ابراهيم - ملك/ علي سند علي عمر

555 - نجلء سمير عبدالمقصود محمد نعيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20486 ورقم قيد 83723    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية عزبة 

الصباغ - سنهره - بملك / محمود محمد محمود فرحات

556 - محمود سعيد إبراهيم سعيد غنام تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20487 ورقم قيد 83724    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتجارة مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

القليوبية طحله - ملك/ أحمد ياسر أحمد محمد سعد

557 - بكر طه ماضى محمد ماضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20488 ورقم قيد 83725    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية منيه السباع- بملك / 

محمود السيد عبدالحكيم السيد

558 - يونس اشرف يونس محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20489 ورقم قيد 83726    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القليوبية نقباس ش ابو سطيحه 

ملك- هشام شحته عبدالفتاح سيد

559 - ايمن سالم سعيد سلمه الشبلنجاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20491 ورقم قيد 83727    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات الخضروات والفاكهه بجميع انواعها ) 

وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية الكسابية -  ملك/ سالم سعيد سلمه

560 - مصطفى شريف مصطفى مصطفى أحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-27 

برقم ايداع 20492 ورقم قيد 83728    محل رئيسى  عن مقله, بجهة محافظة القليوبية محل دور أرضي بعقار - 

شارع حمام السباحه - مدينة طوخ - ملك/ مصطفى محمود عبدالنبي

561 - طلل عماد لطفى بيومى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20495 ورقم قيد 83729    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 137 ش عطيه - منشيه النور  - بملك / هانى لطفى بيومى ابراهيم

562 - خالد امين محمد اسماعيل ابوزهره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20499 ورقم قيد 83730    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية شارع ابوزهره - 

قليوب البلد - ملك/ ابتسام مجدي فتحي علي
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563 - عبدالحميد سمير محمد عبدالحميد خضر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20503 ورقم قيد 83731    محل رئيسى  عن بيع عطور وهدايا, بجهة محافظة القليوبية ش العمومي - 

الخصوص - بملك/ خالد مصطفى خالد

564 - احمد محمد فتحي محمد سيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20505 ورقم قيد 83733    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية دور ارضي بملك/ 

سيف علي محمود ابراهيم - شارع عبدالحي طوخي - ابوسنه

565 - مصطفي محمد رمضان محمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 20506 ورقم قيد 83734    محل رئيسى  عن مصنع صناعات معدنيه, بجهة محافظة القليوبية ش مصرف 

اسكندر  الطريق البطىء - ميت نما - م قليوب - القليوبيه - بملك / محمد رمضان محمد مسعود

566 - كريمه سيد محمد محمد عطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

20508 ورقم قيد 83735    محل رئيسى  عن مكتب توريد معادن ) وذلك دون توريد الكمبيوتر والنترنت 

والعمالة (, بجهة محافظة القليوبية ش وليد صقر - ام بيومي - ملك/ عبدا احمد احمد محمد

567 - عبدالرحمن شحات جمال الدين عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 20516 ورقم قيد 83736    محل رئيسى  عن تجارة الحديد وتوريدات )وذلك دون توريد العمالة 

والحاسب اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية أبوسنه - ملك/ صلح شحته صلح أحمد

568 - عادل شحاته عبدالقادر صدير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20523 ورقم قيد 83737    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اجهزة كهربائية, بجهة محافظة القليوبية زاوية 

بلتان  - ملك / عطيات السعيد محمدى على

569 - احمد محمود انور محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 20526 

ورقم قيد 83738    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) وذلك فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة القليوبية بلوك 7 شقة 7 مساكن عزيز عزت - ملك/ جمال علي ابراهيم البطاوي

570 - يحى احمد محمد السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20528 ورقم قيد 83739    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة القليوبية البرادعه ملك/ مصطفي 

محمد عبدالفتاح سلمه

571 - محسن طلعت يحيي محمد يحيي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20543 ورقم قيد 83740    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/ ساميه احمد محمدي يونس

572 - محمد أحمد أحمد طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 20544 

ورقم قيد 83741    محل رئيسى  عن تجارة بلستيك ومعادن, بجهة محافظة القليوبية مخزن بالدور الرضي - 

عزبة رستم - باسوس - ملك/ عماد عبدالمنصف حسان

573 - احمد مصطفى ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20545 ورقم قيد 83742    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 

المدارس - طنان - ملك/ نجوى اشرف محمود عبدالهادي

574 - محمد حسن اسماعيل حسن خاطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20548 ورقم قيد 83743    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة القليوبية زاويه النجار -

بجوار مسجد عبدا حسين  -ملك //ام هاشم محمد سيد
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575 - حنان ابراهيم الدسوقي عبدالسلم عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 20555 ورقم قيد 83744    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة القليوبية جمجرة الجديده - 

ملك/ مصطفى محي الدين عبدالحق

576 - ايمان عبدالرحمن سالم محمود زعزع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 20564 ورقم قيد 83745    محل رئيسى  عن بلي استيشن )فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول 

علي التراخيص الزمه (, بجهة محافظة القليوبية ش مدرسه الفتح-طريق كفر سعد - بملك/ وفيق محمد جمال

577 - مسعود حمدى امين محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20572 ورقم قيد 83746    محل رئيسى  عن محل بيع عصير, بجهة محافظة القليوبية كفر الحواله -  بملك/ 

حبيبه صابر حسن

578 - سحر احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 20574 

ورقم قيد 83747    محل رئيسى  عن بقاله وبيع مجمدات, بجهة محافظة القليوبية طحله - بملك/ صابر شحاته 

حمزه محمد

579 - محمود سعيد محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20576 ورقم قيد 83748    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 الترب جمجره الكبرى - بملك/  مصطفى عبدا ذكى

580 - محمود سيد مصطفى محمد العسيلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 20579 ورقم قيد 83750    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والباره )وذلك دون عرض 

المصنفات وإستخدام النترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش سيدي سعيد حي الصوالحه ملك/ زينب محمد عبدالقادر

581 - مني حسن حسن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20580 ورقم قيد 83751    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش حسن يوسف الشديه -ملك 

//مؤمن حسين عبدا سيد

582 - حماده سعيد عبدالغفار فضل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20581 ورقم قيد 83752    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القليوبية شقه بالدور الرضي 

بعقار - كفرالشرفا القبلي - ملك/ فاتن محروس عبدالحميد

583 - عبدالفضيل السيد الصباح عبدالفضيل على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 20584 ورقم قيد 83753    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 منصور - بملك/ محمد السيد الصباح

584 - احمد عبدالعزيز عثمان محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 20588 ورقم قيد 83754    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه رجالى )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية شارع نادى البلستيك - محطه الملف بجوار كشرى الزعيم - ملك / اشرف 

ابوزيد عبدالرحيم ابوزيد

585 - عبدالبارى مجدى عبدالبارى حسانين ابوعطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 20597 ورقم قيد 83755    محل رئيسى  عن تجميع وبيع اللبان ومنتجاتها, بجهة 

محافظة القليوبية بهاده - ملك / وليد عادل محمد السيد

586 - سامي رزق رمضان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20598 ورقم قيد 83756    محل رئيسى  عن محل بقاله وعطاره, بجهة محافظة القليوبية الخرقانيه - ملك//

احمد محمد عبدالهادي
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587 - محمد ابراهيم السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20603 ورقم قيد 83757    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة القليوبية عزبه محمد 

سعيد -كفر الشرفا القبلي -ملك //ابراهيم السيد محمود

588 - راشد فيصل سعيد صالح رحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20607 ورقم قيد 83759    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 شبرا 

هارس - ملك / محمد امام محمد امام محمد

589 - احمد فيصل عبدالحميد محمد صندوق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 20608 ورقم قيد 83760    محل رئيسى  عن تجاره خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط 

ملك //احمد علي محمد

590 - حسام حامد أحمد إبراهيم غنيمي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20610 ورقم قيد 83761    محل رئيسى  عن بقاله )تجارة مواد غذائيه(, بجهة محافظة القليوبية محل مدخل تل 

اليهوديه - كفرالشوبك - ملك/ أحمد صابر محمد رفاعي عامر

591 - اسماء حسن ابراهيم محمد ابوسالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20613 ورقم قيد 83762    محل رئيسى  عن اعمال نظافه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة 

والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية ش دكتور وجيه من ش العوادم ملك //سيد احمد سيد

592 - محمد نبيل محمد السيد نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20614 ورقم قيد 83763    محل رئيسى  عن بقالة ومنظفات, بجهة محافظة القليوبية كفرمنصور - ملك/ محمد 

نبيل محمد السيد نصار

593 - محمد محمد بلل عبدالرؤف النواوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 20619 ورقم قيد 83764    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 الفاخورة - كفر شبين - بملك / ناديه حسن عبدالرحمن

594 - تامر عبدالرحيم حافظ مروان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20621 ورقم قيد 83765    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال شركات )وذلك دون توريد العماله وبعد 

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

- م كفر شكر - القليوبيه - بملك / هدى محمد مصطفى صالح

595 - حسين محمد شعبان عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20623 ورقم قيد 83766    محل رئيسى  عن تجاره بطاريات موتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية جزيره 

النجدى - ملك / محمد عبدالهادى سالم

596 - سيد منصور إسماعيل أمين عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20630 ورقم قيد 83767    محل رئيسى  عن تركيب وتجارة أجهزه تكييف وتبريد وقطع غيارها, بجهة محافظة 

القليوبية محل دور أرضي - شارع الجامع - أبوالغيط - ملك/ منصور إسماعيل أمين عمر

597 - السيد عبدا عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20631 ورقم قيد 83768    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه وسيراميك, بجهة محافظة القليوبية بطا - 

ملك / السيد فرغلى تركى السيد

598 - نورا خالدمحمد الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

20633 ورقم قيد 83769    محل رئيسى  عن تجاره الفاكهه والخضروات الطازجه او المحفوظه ومنتجات 

اللبان والبيض واللحوم ومنتجات اللحوم بما فيها الدواجن والسماك وغيرها من الماكولت البحريه ومنتجاتها 

ومنتجات المخابز الحلويات السكريه ومنتجات غذائي, بجهة محافظة القليوبية ش عبدا الجنديه -ميت حلفا -ملك //

حماده عبدا عبدالعال
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599 - محمد صابر محمد التهامي جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20638 ورقم قيد 83770    محل رئيسى  عن محل تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القليوبية امياي  - 

ملك/ السيد شهوان ابراهيم موسى مكيه

600 - محمد عبدالهادي علي علي هيكل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20649 ورقم قيد 83771    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 محل - 

شارع الساحل الجديد - بطا - ملك/ فاطمه أبوالفتوح موسى عراقي

601 - عطيه يونس عطيه عبدالرحمن يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 20650 ورقم قيد 83772    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )المصرح بتداولها وذلك عدا 

الدوية البشرية(, بجهة محافظة القليوبية عزبة الزهار - بملك / هانى عطا عبدالرحمن يونس

602 - أدهم عفيفي بصري محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20658 ورقم قيد 83773    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد أثاث مكتبي )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية شقه عقار42 - مربع أبوبكر الصديق - شارع الجمهوريه - 

الجبل الصفر - ملك/ محمود عفيفي بصري محمود

603 - رضا عبدالعاطى محمد عنانى تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20659 ورقم قيد 83774    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية 21 ش بركات - منشيه النور- 

بملك/ مصطفى رمضان حجازى

604 - ناديه عبدالعاطى ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20663 ورقم قيد 83775    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيما عدا الطباعه وتصوير المستندات (, بجهة محافظة 

القليوبية شارع 14- ملك/ محمود عبدالحليم عبدالمقصود

605 - محمد سمير محمد درباله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 20672 

ورقم قيد 83776    محل رئيسى  عن مكتب بيع كاميرات مراقبة وكمبيوتر ) فيما عدا المن والحراسة 

والكاميرات اللسلكيه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القليوبية شارع 6 

اكتوبر- منزل احمد عبدالغنى - كفر السرايا- ملك/ حاتم احمد عبدالغنى

606 - محمد صلح محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20675 ورقم قيد 83777    محل رئيسى  عن مصنع خراطيم كهرباء, بجهة محافظة القليوبية ش عزوز محطه 

رستم - باسوس - ملك / عماد محمد لطفى محمد

607 - محمد سالم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20677 ورقم قيد 83778    محل رئيسى  عن تجاره اللكترونيه) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة 

محافظة القليوبية نفق عثمان بجوار الدائرى - الخصوص - بملك/ خالد محروص احمد سليمان

608 - منال محمدى السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 20683 

ورقم قيد 83779    محل رئيسى  عن بوتيك بيع ملبس لليجار, بجهة محافظة القليوبية ش ابو حجاج - بطا- 

مركز بنها بملك/ محمود محمد السيد

609 - علء عادل حلمى حسن شند تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20686 ورقم قيد 83780    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية مخزن بالدور الرضى - 

شارع حسن ابوالجدايل - ملك / محمد على سليم

610 - مروان يحيي رمضان روبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20690 ورقم قيد 83781    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )وذلك عدا الملبس العسكريه 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القليوبية ش مسجد المعلويين  ملك //مها صلح الدين عبد السلم
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611 - نعمه السيد منصور منصور تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20700 ورقم قيد 83782    محل رئيسى  عن ورشة بلط, بجهة محافظة القليوبية برشوم الكبرى - بملك/ السيد 

محجوب محمد

612 - محمد عزت محمد سليم درويش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20702 ورقم قيد 83783    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت (, بجهة محافظة القليوبية عرب جهينة - ملك/ محمد صبري محمد محمد ابوزيد

613 - محمد وحيد كمال صديق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 20717 

ورقم قيد 83785    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 القلج - حوض صبيح - 

ملك/ عبدالكريم سعيد محمد محمود

614 - محمد عبدا اكيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 20720 

ورقم قيد 83786    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد غذائيه واعلف, بجهة محافظة القليوبية ش محمد 

العسيلي - الصوالحه - بملك / هويدا رجب محمد رجب

615 - عبير سيد ابراهيم بلل تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 20721 

ورقم قيد 83787    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) تجاره مواد غذائيه (, بجهة محافظة القليوبية ابوالغيط - 

بملك / علم محمد ابراهيم

616 - محمد فتحي محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20723 ورقم قيد 83788    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 القلج - 

حوض صبيح - ملك/ عبدالكريم سعيد محمد محمود

617 - ياره عبدالتواب احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20724 ورقم قيد 83789    محل رئيسى  عن حظيره تربيه وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة القليوبية 

الغريرى  - بملك / ناصر سالم عفيفى

618 - منار حسين عبدالمنعم خضر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20727 ورقم قيد 83790    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي 

والطباعة والنترنت( وخدمات متكامله للصيانه والنظافه واستيراد قطع غيار سيارات حديثه ومستعمله )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 جميل - اعلى مملكه - بملك /منار حسين عبدالمنعم خضر

619 - انس محمد صبري شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20728 ورقم قيد 83791    محل رئيسى  عن مركز تدريب كورسات هندسيه ) فيما عدا المن والحراسة 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القليوبية  1  ش حسن موافي من ش عمر بنها 

الجديده ملك // اسامه عبدا زاهد 

620 - محمد عبدالهادى محمد صادق عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-29 

برقم ايداع 20730 ورقم قيد 83792    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 التأمين الصحى - بملك / احمد عبدالمحسن احمد سليمان

621 - محمد صبرى محمد محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20736 ورقم قيد 83793    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عرب الصوالحه - ملك / محمد عزت محمد سليم درويش
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622 - منى محمد عبداللطيف السيد تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20737 ورقم قيد 83794    محل رئيسى  عن توريدات ادوات منزليه ) فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة القليوبية ق 57 المحليه الولى - الحى الثانى - بملك / اسماء احمد السيد عبدالعال

623 - محمد صلح محمود محمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20739 ورقم قيد 83795    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب 

اللي والطباعة والنترنت(, بجهة محافظة القليوبية عرب جهينه - ملك / مصطفى عبده سليمان محمد

624 - محمود حسن  محمد عبدالحميد الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-29 

برقم ايداع 20742 ورقم قيد 83796    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 حسن محمد ابراهيم

625 - محمد حسن شاكر احمد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20746 ورقم قيد 83797    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال وطلبه مدارس )وذلك دون توريد 

العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة 

القليوبية طنان - ملك / حسن شاكر احمد ربيع

626 - شحاته لبيع المأكولت الشرقيه والغربيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 20747 ورقم قيد 83798    محل رئيسى  عن مطعم بيع مأكولت شرقيه وغربيه, بجهة محافظة القليوبية 

87 ش 9 الفلل - بملك / محمود محمد عبدالعزيز عبدالعال

627 - محمود محسن فكري احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20748 ورقم قيد 83799    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم وكافيهات ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر 

والنترنت ودون عرض المصنفات (, بجهة محافظة القليوبية 25ش المام عبدالقوي - ملك/ فاطمة المتولي 

ابراهيم علي محمد

628 - سيد حسن منتصر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

20749 ورقم قيد 83800    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القليوبية ش داير الناحيه - بملك / 

عبدالعزيز عبدالوهاب محمود
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فروع الفراد

1 - عبدالمجيد احمد عبدالمجيد حموده  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   18555 ورقم قيد   303  محل 

فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير ومقاولت عامه وانشاءات هندسيه وتشغيل معادن وتوريدات عموميه  فيما عدا 

خدمات النترنت  بجهة محافظة القليوبية محل ب - ش داير الناحية - ميت حلفا - قليوب - القليوبية - بملك / عبدالمجيد 

احمد عبدالمجيد حموده

2 - مصطفى محمد مصطفى بركات  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   18626 ورقم قيد   48192  محل 

فرعى  عن مكتب تاجير سيارات  بجهة محافظة القليوبية امياى - ملك / هانى يونس محمد يونس البحيري

3 - اسامه جمال جلل السباك  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   18561 ورقم قيد   53023  محل فرعى  

عن تصنيع اقراص اللومنيوم  بجهة محافظة القليوبية شارع عبدالعزيز عقرب- العكرشة- ابوزعبل- ملك/ جمال جلل 

السباك

4 - امين للحفظ وتبريد وفرز وتجهيز الخضروات والفاكهه  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   18726 ورقم 

قيد   10559  محل فرعى  عن ثلجة حفظ وتبريد وفرز وتجهيز الخضروات والفاكهه  بجهة محافظة القليوبية ش 

مجزر الشربينى - العكرشه  ابو زعبل قسم الخانكه القليوبيه بملك/ ايهاب وايمان ممدوح محمد كامل

5 - مايكل عدلى فرج بخيت  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   18722 ورقم قيد   47098  محل فرعى  عن 

محل بيع فضيات  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 5 ش مستشفى المركزي - بملك / محمد نبيل محمد سعيد

6 - محمد رضا حسين عوده  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   18679 ورقم قيد   73411  محل فرعى  عن  

بقالة  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 1 الشارع العمومى -كفر الصهبى - بملك/ اشرف احمد السيد

7 - امل سيد ابوالمعاطي احمد  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   18694 ورقم قيد   81762  محل فرعى  

عن سوبر ماركت و بقالة ) لتجارة المواد الغذائية (  بجهة محافظة القليوبية محل رقم 5 الدور الرضى ابراج حواش 

ترعة السماعيليه - مسطرد - شبرا الخيمه ثانى -قليوبيه - بملك / غريب محمد حنيدق عبدالموجود

8 - سيد مجدي سيد محمد  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   18652 ورقم قيد   83191  محل فرعى  عن 

وكيل بالعموله للملبس الجاهزه  بجهة محافظة القليوبية 1 ش العاشر من رمضان قليوب القليوبيه بندر قليوب

9 - سيد مجدي سيد محمد  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   18652 ورقم قيد   83191  محل فرعى  عن 

وكيل بالعموله للملبس الجاهزه  بجهة محافظة البحيرة مدخل كفر الدوار امام فتح ا _ بملك / مصطفى صبحى 

ابراهيم حسن زيد

10 - يحيى هندى عبدالهادى مهنى هندى  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   18804 ورقم قيد   80862  

محل فرعى  عن بيع وتجاره بيض  بجهة محافظة القليوبية تصفا - كفرشكر - ملك / هندى عبدالهادى منهى هندى

11 - ممدوح محمد محمد فهمى حمزه علما  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   19048 ورقم قيد   76493  

محل فرعى  عن مخبز افرنجى  بجهة محافظة القليوبية ش 25 يوليو - كفر مناقر - بملك / ورثة طلعت مرزوق 

ابراهيم

12 - احمد توفيق حسن زايد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   19137 ورقم قيد   52255  محل فرعى  عن 

مصنع خرطوم بلستيك  بجهة محافظة القليوبية 14 شارع فاضل - بملك/ عادل السيد عبده مصطفى

13 - اشرف عز الرجال احمد محمد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   19102 ورقم قيد   83324  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط التعبئه والتغليف للحبوب والمكسرات والمواد الغذائيه ولوازم المقالي والمحلت  بجهة 

محافظة القليوبية اضافه فرع بالعنوان / خط 12 بنها - بملك عز الرجال احمد منشاه العمار

14 - اشرف عز الرجال احمد محمد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   19102 ورقم قيد   83324  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط التعبئه والتغليف للحبوب والمكسرات والمواد الغذائيه ولوازم المقالي والمحلت  بجهة 

محافظة القاهرة بلوك 194 مدخل 1

15 - شيماء ابراهيم حسينى ابراهيم ابوالنصر  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   19270 ورقم قيد   82123  

محل فرعى  عن بيع زيوت وشحومات  بجهة محافظة القليوبية خط 12 محطه برشوم - م طوخ - القليوبيه - بملك / 

خالد القاضى محمد عبدالرحمن

16 - عيد عبدالنبى عبدالظاهر حسن  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   19298 ورقم قيد   66646  محل 

فرعى  عن محل بيع حلويات  بجهة محافظة القليوبية دار الكتب  - ملك/ نجاح عبدالغني ابراهيم محمد
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17 - رباب عبدالمنعم محمد مرسى سلم   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   19346 ورقم قيد   80014  

محل فرعى  عن بيع لوازم عرائس  بجهة محافظة القليوبية ش طراد النيل  - ملك/ وجيه محمد محمود حسين

18 - عادل عوض ا حنين حنا  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   19480 ورقم قيد   3029  محل فرعى  

عن محل بيع  بلستيك  بجهة محافظة القليوبية 63 ش الترعه البولقيه ناصيه ش الحريه -  الوحده العربيه - ملك / 

احمد محمد شحاته

19 - محمد محمود عبدالفتاح صقر  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   19382 ورقم قيد   22919  محل 

فرعى  عن مستودع لتجاره قطع غيار الموتسيكلت  بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى - ملك / مصطفى محمود 

عبدالفتاح

20 - داليا سلمه سلمه بدوى الغنام  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   19467 ورقم قيد   55911  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القليوبية 2ش عبدالمطلب سلم وابور المياه - قليوب البلد - مركز قليوب- ملك/ 

كريمة عواض محمد

21 - سعيد عبد المعز الحسينى زايد  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   19418 ورقم قيد   83428  محل 

فرعى  عن مكتب تشطيبات  بجهة محافظة القليوبية بندر بنها .ش الهيباتات .منطقة الفلل . بملك / مبروك كامل 

رمضان

22 - سعيد عبد المعز الحسينى زايد  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   19418 ورقم قيد   83428  محل 

فرعى  عن مكتب تشطيبات  بجهة محافظة المنوفية قويسنا - خلف مساكن الهرام ملك السيد عفيفى السيد

23 - احمد محمد محمد فريد عبدالرازق  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   19671 ورقم قيد   83497  محل 

فرعى  عن مصنع تشغيل معادن  بجهة محافظة القليوبية بندر القناطر الخيريه حوض الخطابه الخرقانيه

24 - احمد محمد محمد فريد عبدالرازق  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   19671 ورقم قيد   83497  محل 

فرعى  عن مصنع تشغيل معادن  بجهة محافظة المنوفية دروة م/ اشمون م/محمد محمد فريد عبد الرازق

25 - العجمى للجمله  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   19773 ورقم قيد   52152  محل فرعى  عن بيع 

الغذيه والمشروبات والتبغ بالجمله  بجهة محافظة القليوبية ش الفيومى - م طوخ - القليوبيه - بملك / خالد عبدالمغنى 

عبدالمقصود

26 - احمد محمد راشد سليمان  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   19896 ورقم قيد   21965  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عامة  بجهة محافظة القليوبية سوق الثلثاء - م القناطر الخيريه - القليوبيه - بملك / ابراهيم امين 

ابراهيم

27 - عاطف صابر محمود قطيه  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   19812 ورقم قيد   26386  محل فرعى  

عن  بيع خرده )بعد الحصول على التراخيص اللزمة (  بجهة محافظة القليوبية اجهور الكبرى- ملك/ عزيز السيد 

محمد

28 - جلل عبده محسب ابوسعده  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   19890 ورقم قيد   31678  محل فرعى  

عن  كافتيريا ) تحضير مشروبات ساخنه وبارده ( )وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(  بجهة محافظة 

القليوبية محل بالدور الرضى - برج الهدايه -  كفرالجزار - ملك/ هانى عبده محسب ابوسعده

29 - عصام محمود محمد عوض   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   19893 ورقم قيد   48205  محل فرعى  

عن  بيع  المشروبات الساخنه والبارده ) وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(  بجهة محافظة القليوبية 2

محل رقم 1, 2 بالعماره رقم 4  أ عمارات مجلس المدينة بناحية اتريب بندر بنها بملك/عصام محمود محمد

30 - اشرف عبدا عبدالعظيم الخولي  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   19873 ورقم قيد   52033  محل 

فرعى  عن  مزرعة تربية وبيع دواجن تسمين  بجهة محافظة القليوبية ميت كنانه  - بملك/ سعيد غانم رشيد

31 - اسماعيل محمد محمود مغربي  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   19887 ورقم قيد   80515  محل 

فرعى  عن مزرعة لتربية وبيع دواجن  بجهة محافظة القليوبية  ش طلعت أبو النصر  -  القلج    -  ملك /  قدري ناروز 

زخاري

32 - خالد محمد عبدالرحيم الخولى  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   20023 ورقم قيد   8761  محل فرعى  

عن ورشه لتصنيع افران الزجاج  بجهة محافظة القليوبية ش التلونى - مركز قليوب- القليوبية- ملك/ حازم صلح 

عبدالجواد
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33 - احمد صبحى نصار محمد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   19956 ورقم قيد   35806  محل فرعى  

عن تحضير وبيع مشروبات  بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضى - عقار رقم 17 ش التحرير - الفلل- بنها - 

قليوبيه - بملك / احمد خيري راشد

34 - حمدى محمود عبدالجواد سليمان  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   19960 ورقم قيد   51963  محل 

فرعى  عن تجارة سيارات جديدة ومستعملة ورحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية قرقشنده  - ملك/ محمد محمد 

ابراهيم الدكروري

35 - زياد صلح طه الطباخ  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   19975 ورقم قيد   55587  محل فرعى  

عن تعبئة وتغليف مواد غذائية ) صلصة طماطم - مربى وعصائر - هريسة ( فيما عدا الطباعه  بجهة محافظة القليوبية 

الحزانيه - شبين القناطر - قليوبيه - بملك / خالد محمد محمد رجب وهاله صلح محمد رجب

36 - عصام خالد عباس حسين  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   20322 ورقم قيد   83609  محل فرعى  

عن وكيل بالعموله لبيع الملبس الجاهزه رجالى )وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها(  بجهة محافظة القليوبية 

ش العاشر من رمضان - قليوب البلد - بملك / ايمن سيد بلطه

37 - احمد على احمد ابو العطا  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   20667 ورقم قيد   22518  محل فرعى  

عن مكافحة الحشرات والقوارض بمبيدات الصحه العامه ونظافة شامله )دون توريد العماله( وتطهير خزانات المياه 

وحمامات السباحه  بجهة محافظة القليوبية عزبة ابواسماعيل - قليوب البلد - ملك/ محمد رزق عبدالهادي حسن

38 - على رضا على محمود زكى  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   20708 ورقم قيد   81635  محل 

فرعى  عن معرض بيع دراجات بخاريه  بجهة محافظة القليوبية محل رقم2 - امام المزلقان -  كفرالجمال  - ملك / 

احمد على محمود زكى

39 - عيد سعيد عبدالعزيز ابراهيم  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   20706 ورقم قيد   83784  محل 

فرعى  عن  زيوت وشحومات  بجهة محافظة القليوبية شلقان ملك/ وليد عبدالعال

40 - عيد سعيد عبدالعزيز ابراهيم  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   20706 ورقم قيد   83784  محل 

فرعى  عن  زيوت وشحومات  بجهة محافظة المنوفية شطانوف عزبه زايد بملك نآوه محمد فراج اسماعيل
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قيود الشركات

1 - عاصم ناجى معوض وشريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    18661 ورقم قيد  83194    مركز عام  عن تجارة مواد التعبئة والتغليف وخاماتها ومستلزماتها 

والتوريدات والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 

6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وفيما عدا الكمبيوتر 

وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية شقه رقم 4 بالعمارة رقم 2 بلوك 18008 الحى 

التاسع

2 - محمد احمد على حسن شعلن وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    18680 ورقم قيد  83201    مركز عام  عن خدمات لصيانه السيارات  بجهة محافظة القليوبية ش 

الرياح التوفيقى - طريق بنها كفر شكر - عند كليه الفنون التطبيقية

3 - ابراهيم ايهاب السيد عبدالصمد وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    19008 ورقم قيد  83291    مركز عام  عن الستيراد والتصدير )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 محمد نصير - بنها الجديده - ملك / د / ابراهيم ايهاب السيد عبدالصمد 

ومرفت ابراهيم عبدالصمد

4 - محمد عادل عبدالسميع وشركاه شركة  رأس مالها 110,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

19203 ورقم قيد  83357    مركز عام  عن انتاج المستحضرات الطبيه والتجميل والتصنيع لدى الغير)فيما 

عدا الدويه ومشتقاتها (  بجهة محافظة القليوبية ش الدكتور احمد فريد

5 - محمد على وشريكته شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    19234 

ورقم قيد  83367    مركز عام  عن تجارة وتوريد المواد الميكروبيولوجية الخاصه بالغذاء ) فيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية 26 ش التحاد الشتراكى العربى - مدينة 

النصر

6 - محمود شرف الدين احمد شرف الدين وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    19254 ورقم قيد  83372    مركز عام  عن تجارة ملبس جاهزه ) وذلك فيما 

عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (  بجهة محافظة القليوبية ش الجمعية - الرملة

7 - شركة محمد احمد غريب وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    19310 ورقم قيد  83390    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية البشرية والدويه البيطرية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه وتصنيع كل ما سبق لدى الغير والتوريدات 

العموميه والتصدير والتوكيلت التجارية ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه (  بجهة محافظة القليوبية ش مخازن اللجنه العامه للمساعدات 

الجنبية - بجوار ك

8 - ابراهيم عبدالباسط محمد سيد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    19333 ورقم قيد  83397    مركز عام  عن تعبئة وتوزيع مواد غذائية ) فيما عدا الطباعه (  

بجهة محافظة القليوبية ميت عاصم - ملك / محمد جابر محمد عبدالفتاح

9 - صابر محمد صابر على دراز وشريكه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    19471 ورقم قيد  83440    مركز عام  عن ورشة خياطة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (  

بجهة محافظة القليوبية قرنفيل - القناطر الخيريه - قليوبيه - بملك / محمد صابر على على دراز

10 - اسلم محمد ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

19994 ورقم قيد  83577    مركز عام  عن تجارة وتشكيل المعادن والتوريدات العمومية ) وذلك دون توريد 

العمالة والكمبيوتر والنترنت (  بجهة محافظة القليوبية زمام ناحية ابوسنه

11 - احمد ابراهيم السيد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

20008 ورقم قيد  83583    مركز عام  عن اعادة تدوير البلستيك والتوريدات العمومية ) وذلك دون توريد 

العمالة والكمبيوتر والنترنت (  بجهة محافظة القليوبية ش فايز عبيد - حوض النجاح - الطريق البطيئ - ابوسنه
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12 - مي الحلواني وشريكها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

20224 ورقم قيد  83650    مركز عام  عن خدمات نظافة في مجال المباني والمشآت وماشبه ذلك )وذلك 

دون توريد العماله(  بجهة محافظة القليوبية عرب الحواله

13 - عبدالوهاب محمد عبدالبارى الشافعى وشركاه شركة  رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    20236 ورقم قيد  83654    مركز عام  عن توريدات عموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية طنان - ملك / عمادالدين سمير جاهين

14 - محمد سيد عيد عبدالمنعم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    20415 ورقم قيد  83710    مركز عام  عن توريد وتركيب انظمة التيار الخفيف والتوريدات 

العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (  بجهة محافظة القليوبية مساكن الوقاف - 

عمارة الوقاف رقم 1 - قليوب البلد

15 - مهدي السيد احمد إبراهيم وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    20504 ورقم قيد  83732    مركز عام  عن تسويق عقاري )شراء-بيع-إيجار( تشطيبات وديكورات 

ومقاولت أراضي أوعمارات أوشقق  بجهة محافظة القليوبية قطعه رقم 18 - مول الصواف - شارع قطر الندى 

- الحي التاسع

16 - مصطفى محمد على خليفه وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    20577 ورقم قيد  83749    مركز عام  عن المقاولت العامه واستكمال وتشطيب المبانى وتجارة 

مواد البناء  بجهة محافظة القليوبية 9 عزبة عريوط - باسوس

فروع الشركات

1 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    19916 ورقم قيد   

72781   فرعى  عن عطارة اعشاب  بجهة محافظة القليوبية ش مسجد الخلص - بين السريات
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 محو - شطب

1 - مروه طه رشدى نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   13137 قيد فى 14-11-2009 برقم ايداع  5225 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

2 - مرقس شحات خليل ميخائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23952 قيد فى 28-02-2012 برقم ايداع  

1019 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

3 - السيد ضيف حسب ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   33478 قيد فى 17-04-2014 برقم ايداع  2296 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

4 - على حسين على عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37339 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع  1482 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

5 - فايز شعبان مهران محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56539 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع  9727 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

6 - احمد عزت حسانين بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57168 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع  11637 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

7 - هند على محمد على عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   61434 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  8386 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

8 - كريمه مغربى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61936 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع  9575 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

9 - وليد محمد صبرى بيومى السيد صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم   63252 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

10035 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

10 - امين محمد امين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69211 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  5512 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

11 - خالد السيد عبدالفتاح ابوالوفا  تاجر فرد سبق قيده برقم   71016 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  644 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

12 - عواد درويش عواد عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   73650 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  7025 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

13 - أحمد حجاج حجاج محمد عطال  تاجر فرد سبق قيده برقم   80089 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

9498 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

14 - مصطفى مصطفى مصطفى المحسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   80268 قيد فى 18-07-2022 برقم 

ايداع  10053 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

15 - ابراهيم جوده محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   82447 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع  

17044 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع والتوقف عن النشاط نهائيا

16 - طه عبدالجواد حسانين عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   653 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع  686 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

17 - سعد عبدالعزيز احمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30588 قيد فى 30-07-2013 برقم ايداع  4209 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

18 - احمد محمد احمد عبدالسميع بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   32254 قيد فى 06-01-2014 برقم ايداع  

92 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

19 - امانى عبدالوهاب محمدى السيد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   41665 قيد فى 2015-12-15 

برقم ايداع  9201 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

20 - احمد عبدالعاطى عبدالعزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   49393 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع  

4302 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

21 - ايمن محمود فتوح على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51453 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع  

9135 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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22 - احمد عبدالسلم خالد محمد النشار  تاجر فرد سبق قيده برقم   63664 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع  

296 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

23 - عايد فهيم ابرهيم السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم   66858 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع  7066 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

24 - عماد وليم فهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   67954 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع  9104 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

25 - سيد علي احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   69893 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع  12794 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

26 - السيد ناصر فاضل ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   76816 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  15079 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

27 - عفاف شعبان حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6520 قيد فى 25-06-2008 برقم ايداع  3248 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

28 - عماد محمد محمد فارس بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم   30065 قيد فى 30-05-2013 برقم ايداع  

3305 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

29 - محمد سمير مصطفى محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   31080 قيد فى 26-09-2013 برقم ايداع  

5032 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

30 - مجدى رمضان عبدالعزيز شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   31460 قيد فى 03-11-2013 برقم ايداع  

5676 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

31 - ياسر طارق محمد محمد ابوشوك  تاجر فرد سبق قيده برقم   37362 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع  

1530 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

32 - محمد مسعد متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44532 قيد فى 15-06-2016 برقم ايداع  5179 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

33 - مكتب رحلت عوض جمعه عثمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   46870 قيد فى 2016-12-05 

برقم ايداع  9999 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الفرع نهائيا

34 - عماد عبدالعزيز حسن علي هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   49397 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع  

4309 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

35 - كوثر عبدا محمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   51987 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع  10367 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

36 - ماجد حسن محمد احمد ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   68153 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع  

9477 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

37 - محمد عبد ا محمود عراقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   72853 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع  

5031 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

38 - محمد عبد ا محمود عراقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   72853 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

2581 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

39 - رحاب عمر حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   74337 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  8779 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

40 - اشرف على عواد عبدالوهاب القصاص  تاجر فرد سبق قيده برقم   74486 قيد فى 24-08-2021 برقم 

ايداع  9160 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

41 - سيد مجدى فؤاد عبدالعظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   81663 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع  

14152 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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42 - عبدالوهاب محمد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9328 قيد فى 25-01-2009 برقم ايداع  

375 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

43 - فاطمه محمود عبدالرازق عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   11559 قيد فى 14-07-2009 برقم ايداع  

3146 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

44 - عاطف رشاد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12430 قيد فى 26-09-2009 برقم ايداع  

4227 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

45 - السيده بيومى محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26112 قيد فى 27-08-2012 برقم ايداع  

4086 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

46 - محمد احمد على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26353 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع  4434 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

47 - ماجد عبدالفتاح عبدالمجيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   28584 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع  

932 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهئيا

48 - ناهد سعيد سلمه متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34036 قيد فى 09-06-2014 برقم ايداع  3276 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

49 - ثناء صبرى سليمان طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   38232 قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع  3010 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

50 - ايمن محمد هاشم عبدالعزيز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   43031 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع  

2103 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

51 - ولء عنتر احمد السيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43608 قيد فى 12-04-2016 برقم ايداع  

3290 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

52 - احمد عبدالخالق عبدالواحد السيد جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم   47237 قيد فى 27-12-2016 برقم 

ايداع  10761 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

53 - هيام عبدالحافظ حسين مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   47277 قيد فى 29-12-2016 برقم ايداع  

10838 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

54 - اسماء اشرف عبدالحليم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   56046 قيد فى 03-09-2018 برقم 

ايداع  8531 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

55 - الصفتى لدوات المائده  تاجر فرد سبق قيده برقم   56438 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع  9462 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

56 - محمد رجب شلبى شحاته سواقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62545 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  

10953 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

57 - ابراهيم محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   69484 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع  

12041 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

58 - محمد حسين طه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72785 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  4844 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

59 - مروه السيد عبدالرؤف عبدربه مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78658 قيد فى 03-04-2022 برقم 

ايداع  5178 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

60 - احمد عبدالكريم محمد عمر القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78886 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  

5835 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

61 - محمود فتحى احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82687 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع  17115 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

62 - حسن مصطفى حسن متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35788 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع  

6426 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط
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63 - عبد العزيز السيد محمود السيد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   56795 قيد فى 2018-10-24 

برقم ايداع  10435 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

64 - بدويه ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61548 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع  

8701 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

65 - عادل عبدالخالق احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61751 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع  

9124 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

66 - رجب السيد محمد محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64456 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

2051 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

67 - سهير عبدالرحمن عبدالعزيز  عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   68967 قيد فى 26-10-2020 برقم 

ايداع  11012 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

68 - محمد فتحى عبدالخالق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72886 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع  

5108 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

69 - فاطمه طه محمد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   74611 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع  

9479 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

70 - علء جمال فرحات سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   77018 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  411 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

71 - حنان محمد عبدالعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم   80525 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع  

10872 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

72 - معاذ احمد زهران ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81819 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع  

14656 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

73 - عمرو سامى عباس السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4041 قيد فى 29-01-2008 برقم ايداع  436 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

74 - محمد السيد سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6988 قيد فى 24-07-2008 برقم ايداع  3776 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط الرئيسي والتابع

75 - هناء عبدالفتاح حسن سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7683 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع  4574 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

76 - بيشوى سعد حنا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12232 قيد فى 01-09-2009 برقم ايداع  3980 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

77 - اسامه وليم فكرى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   13511 قيد فى 15-12-2009 برقم ايداع  5718 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

78 - خالد محمد سعيد محمد سالم الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16273 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع  

12953 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

79 - احمد سعيد مظهر عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   25584 قيد فى 08-07-2012 برقم ايداع  

3322 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

80 - اسامه وليم فكرى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   36461 قيد فى 31-12-2014 برقم ايداع  7589 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

81 - سيد على جاد سبتان  تاجر فرد سبق قيده برقم   38933 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع  4285 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

82 - محمد ابراهيم حسن علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   40820 قيد فى 19-10-2015 برقم ايداع  7646 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للوفاه
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83 - علء حمدى منتصر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   44667 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع  

5494 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

84 - هيام عبدالحفيظ السيد محمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   48927 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع  

3305 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

85 - فاطمة محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58552 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع  1672 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

86 - طارق عبدالجواد محمود عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59547 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع  

4049 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

87 - عمر حمدى منتصر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   60647 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع  6637 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

88 - محمد ربيع بكرى مصيلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63325 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  

12740 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

89 - عبدالرحمن جاب ا معتمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64182 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع  

1476 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

90 - خالد عاطف ابراهيم السيد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72089 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع  

2998 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

91 - احمد عصام كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80860 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع  11908 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

92 - محمود صابر محمد الدمرداش  تاجر فرد سبق قيده برقم   81435 قيد فى 13-09-2022 برقم ايداع  

13471 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

93 - نجلء عبداللطيف فاضل حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   81658 قيد فى 25-09-2022 برقم 

ايداع  14132 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

94 - سمير فرحات حسين عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   358 قيد فى 30-04-2007 برقم ايداع  368 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

95 - السيد عبدالمقصود احمد مصلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3628 قيد فى 30-12-2007 برقم ايداع  

3911 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

96 - صابر سلمة السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19384 قيد فى 21-03-2011 برقم ايداع  1163 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

97 - مصطفى عبدالعظيم بيومى مصطفى عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   30151 قيد فى 06-06-2013 برقم 

ايداع  3447 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

98 - نادر يسرى حافظ متولى طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم   40210 قيد فى 02-09-2015 برقم ايداع  

6583 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك الشاط

99 - اشرف محمد احمد سليمان عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   43223 قيد فى 22-03-2016 برقم 

ايداع  2519 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

100 - فايزه عبدالرحمن امين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58720 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع  

2061 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

101 - وفاء محمد عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59072 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع  

2919 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

102 - ام ابراهيم محمود مغاورى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59981 قيد فى 20-05-2019 برقم ايداع  

5021 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

103 - امال عبدالجليل حسانين حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70571 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

14192 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط
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104 - اسلم عبدالخالق محمد النادى حامد الصفتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71101 قيد فى 2021-01-21 

برقم ايداع  801 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

105 - محمود احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71174 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع  958 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

106 - خالد سيد احمد ابراهيم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   71743 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  

2179 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

107 - عبير كمال كامل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71853 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع  2437 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

108 - أحمد عبدالناصر عبدالعزيز البكش  تاجر فرد سبق قيده برقم   72787 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  

4854 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

109 - محمد مصلحى ابراهيم جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75746 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

12374 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

110 - صابرين سعيد عمر مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   77770 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

2534 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

111 - هبه بلل ابراهيم محمود هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   81720 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع  

14342 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

112 - انشراح عبدالفتاح حميده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5158 قيد فى 06-04-2008 برقم ايداع  

1688 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

113 - احمد مبروك عبدالحكيم مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   6696 قيد فى 07-07-2008 برقم ايداع  

3452 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

114 - احمد فتحى السيد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   19030 قيد فى 17-02-2011 برقم ايداع  

661 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا للوفاه

115 - محسن حسن على ليلو  تاجر فرد سبق قيده برقم   19780 قيد فى 18-04-2011 برقم ايداع  1663 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

116 - سامح محمد عبدالفتاح عبدالعظيم شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   26845 قيد فى 10-10-2012 برقم 

ايداع  5127 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

117 - عبدالنبى محروس طنطاوى احمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28662 قيد فى 2021-05-31 

برقم ايداع  5887 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للفرع

118 - اسحاق رمزى فهمى عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41728 قيد فى 17-12-2015 برقم ايداع  

9308 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

119 - رؤوف عبيد ندها عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51630 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع  9531 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

120 - سعد على حسن ابو التنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   57236 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  11804 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

121 - نجلء عيد عبده عيد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58302 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع  

1065 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

122 - جملت عبدالمطلب رضوان العيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   60810 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع  

7002 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

123 - محمد عبدالفتاح عطاا محمد الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61658 قيد فى 18-09-2019 برقم 

ايداع  8921 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

124 - احمد محمود سليمان ابو جزر  تاجر فرد سبق قيده برقم   70382 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع  

13796 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك  النشاط نهائيا
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125 - محمد احمد عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73702 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  

7188 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

126 - احمد محمد مصطفى الشويخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   80080 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

9474 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

127 - يارا اشرف حلمى عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   82892 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع  17761 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

128 - دعاء سليم محمد محمد غانم سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8732 قيد فى 30-11-2008 برقم ايداع  

5870 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

129 - السيد محمد ابوقاسم ابوقاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12591 قيد فى 07-10-2009 برقم ايداع  

11881 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

130 - رمضان نجاح درويش عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   31929 قيد فى 09-12-2013 برقم ايداع  

6462 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا لسبب الوفاه

131 - منى محمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   33519 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع  2364 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

132 - زينب عبدالحفيظ السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33848 قيد فى 21-05-2014 برقم ايداع  

2951 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

133 - احمد السيد عامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46239 قيد فى 20-10-2016 برقم ايداع  8642 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

134 - محمد صلح محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   47718 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع  

845 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

135 - فاطمة محمد عبدالعال عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   57226 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  

11782 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

136 - باهر جمال صالح على زغاليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   58581 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع  

1753 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

137 - محمد محمود عبدالوهاب عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67568 قيد فى 26-12-2021 برقم 

ايداع  14889 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الفرع نهائيا

138 - محمد محمود عبدالوهاب عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67568 قيد فى 28-12-2021 برقم 

ايداع  15004 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا للفرع

139 - عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح محمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69412 قيد فى 2020-11-11 

برقم ايداع  11881 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

140 - اسلم فتحي محمد ابراهيم حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   70954 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع  

512 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

141 - فادى اشرف محمد محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71811 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  

2340 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

142 - سيد ابراهيم سيد عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم   71880 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  13486 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الفرع نهائيا

143 - خالد احمد محمدي احمد غباشي  تاجر فرد سبق قيده برقم   72555 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  

4254 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

144 - فاطمه فوزى احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76899 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  

113 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

145 - عبدا رجب شعبان مصلحى احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   77852 قيد فى 2022-02-22 

برقم ايداع  2769 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 
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146 - ساره مصطفى احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   78632 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  

5107 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

147 - حسام السيد عبدالعزيز محمد الزرباوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   80643 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع  11240 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

148 - عزه عبد القادر احمد عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم   83069 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع  

18258 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

149 - محمد شعبان عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   579 قيد فى 15-05-2007 برقم ايداع  607 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط  نهائيا

150 - زينب محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15436 قيد فى 03-05-2010 برقم ايداع  2135 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

151 - شادية عبداللطيف رفاعى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   23239 قيد فى 05-01-2012 برقم ايداع  

69 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

152 - رضا السيد على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   30435 قيد فى 09-07-2013 برقم ايداع  3944 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

153 - هوايدا ابراهيم على سليمان زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38462 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع  

3425 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

154 - حسن سليمان احمد سليمان عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   40690 قيد فى 08-10-2015 برقم 

ايداع  7430 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

155 - عبدالرحمن عبدالصبور محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46683 قيد فى 2016-11-21 

برقم ايداع  9612 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

156 - عبدالنبى سيد حسين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   52442 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع  

11511 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

157 - محمد محمود عاطف محمد وحيد الدين محمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55854 قيد فى 

14-08-2018 برقم ايداع  8052 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط 

نهائيا

158 - حنان محمد رزق محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63543 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع  7 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

159 - كريمه عبدالباسط محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   70199 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  

13433 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

160 - احمد ثابت حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71247 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  1075 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

161 - عمرو شفيق حسن عمر الحضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75155 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  

10854 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

162 - جهاد سمير سعد شافعي بدر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76530 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

14415 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

163 - محمود عامر محمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   77888 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

2881 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

164 - احمد عبدالجواد عبدالمنعم عبدالجواد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78446 قيد فى 2022-03-22 

برقم ايداع  4553 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

165 - عنتر انور عبدالعزيز عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   79593 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  

8036 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

166 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد ابوحجر  تاجر فرد سبق قيده برقم   81672 قيد فى 25-09-2022 برقم 

ايداع  14197 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا
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167 - مصطفى محمود منير محمد الشهاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   82143 قيد فى 17-10-2022 برقم 

ايداع  15555 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

168 - سعاد محمود محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82738 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع  

17276 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

169 - على مصطفى محمد عبدالعزيز حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10846 قيد فى 19-05-2009 برقم 

ايداع  2274 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

170 - جمعه ابو الفتوح عبدالحليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11696 قيد فى 26-07-2009 برقم ايداع  

3314 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

171 - رامى ابراهيم عبدالقوى ميهوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13931 قيد فى 14-01-2010 برقم ايداع  

207 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

172 - عامر يسن عامر محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18116 قيد فى 30-11-2010 برقم ايداع  5989 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  وذلك للوفاة

173 - رشا سعد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36126 قيد فى 08-12-2014 برقم ايداع  

7013 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

174 - عطيه صلح عطيه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39662 قيد فى 26-07-2015 برقم ايداع  5581 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا   

175 - هانى عبدالراضى حنفي الجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45177 قيد فى 09-08-2016 برقم ايداع  

6566 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

176 - جمال جوده عبدالصمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   58565 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع  

1715 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

177 - ايهاب عزب لبيب غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   59430 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع  3744 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

178 - احمد يحيى عبدالوهاب محمد النبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71542 قيد فى 11-02-2021 برقم 

ايداع  1755 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر

179 - محمد حمدى عبدالجابر صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   71663 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

2014 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

180 - عبير احمد بدوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73375 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع  6364 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

181 - ايه عربي سيد فاضل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   80082 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

9480 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

182 - وطنيه عبدالمجيد عبدالوهاب الجوهري  تاجر فرد سبق قيده برقم   81680 قيد فى 26-09-2022 برقم 

ايداع  14214 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

183 - عبدالحليم محمود عبدالعزيز شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   82732 قيد فى 2022-11-14 

برقم ايداع  17250 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

184 - نفيسه ابراهيم احمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   3903 قيد فى 19-01-2008 برقم ايداع  277 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

185 - حاتم موسى شاكر ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   7348 قيد فى 13-08-2008 برقم ايداع  7348 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

186 - شعبان عبداللطيف حسن عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   14258 قيد فى 09-02-2010 برقم 

ايداع  636 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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187 - نادية عبدا حسن عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19072 قيد فى 22-02-2011 برقم ايداع  719 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

188 - احمد عوض ا فايز عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33912 قيد فى 26-05-2014 برقم ايداع  3058 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

189 - عدليه عبدالوهاب دسوقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34848 قيد فى 28-08-2014 برقم ايداع  

4700 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

190 - امال محمود دسوقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36603 قيد فى 12-01-2015 برقم ايداع  227 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

191 - سامح عبدا احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37018 قيد فى 10-02-2015 برقم ايداع  

926 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

192 - عادل عبدالرازق عطاا مبروك غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40376 قيد فى 13-09-2015 برقم 

ايداع  6883 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

193 - هنيه نجيب حسين عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   40764 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع  7561 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا   

194 - منى محمد محمد شرشر  تاجر فرد سبق قيده برقم   43856 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع  3788 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

195 - خالد محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54396 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع  4219 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

196 - محمد محمود سلمه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59166 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  

3139 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

197 - خالد حمدى خالد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61076 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع  7650 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

198 - السيد محمد السيد عجوره  تاجر فرد سبق قيده برقم   66599 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  6521 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

199 - محمد زكى سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66959 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع  7267 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

200 - نور الصباح امام بيومى بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71092 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  

789 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

201 - هانى سعيد السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   71858 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  

2470 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

202 - غازى ترافيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   72522 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  4165 وفى تاريخ  

18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

203 - احمد سامي عبدالعزيز نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   73593 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

6891 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

204 - مصطفى اشرف سالم عبدالهادى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   74744 قيد فى 08-09-2021 برقم 

ايداع  9811 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

205 - ياسر عزت محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   77417 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  

1531 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 
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206 - جمال الدين السيد عبدالحميد ابراهيم الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80950 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع  12208 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب 
شهادة الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

207 - علء متى نابليون عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   1833 قيد فى 13-08-2007 برقم ايداع  

1953 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

208 - سعديه ناجح شنوده مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم   7005 قيد فى 26-07-2008 برقم ايداع  3795 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

209 - جمال محمد عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم   8789 قيد فى 02-12-2008 برقم ايداع  5940 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

210 - عماد عبدالخالق عبدالمؤمن عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   12297 قيد فى 07-09-2009 برقم 

ايداع  4057 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

211 - محمد احمد البدوى علوان معتمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23233 قيد فى 03-01-2012 برقم ايداع  

63 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

212 - ابراهيم متولى ابراهيم عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24136 قيد فى 12-03-2012 برقم ايداع  

1280 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

213 - فارس محمد خليل عبداللة  تاجر فرد سبق قيده برقم   31843 قيد فى 02-12-2013 برقم ايداع  6299 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

214 - محمد محمود عبدالحى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40078 قيد فى 24-08-2015 برقم ايداع  

6371 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

215 - احمد سعيد عطا ا ابراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   40953 قيد فى 27-10-2015 برقم ايداع  

7871 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

216 - احمد عبدالسميع عبدالغفور عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   42886 قيد فى 13-03-2016 برقم 

ايداع  1820 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

217 - نجاه عزاز موسي عبدالرحمن فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   47494 قيد فى 12-01-2017 برقم 

ايداع  408 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

218 - حنان احمد حسن منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   54136 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع  3591 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

219 - جلل عبده محسب ابو سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم   58355 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  

1177 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

220 - حنان محمد بنهاوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   59933 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع  4909 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

221 - هشام شاكر هاشم محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   60153 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع  

5414 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

222 - هشام ابراهيم محمود حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   60325 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع  

5852 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

223 - زينب سعيد عبد الغنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60354 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع  

5913 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

224 - الء عبدالفتاح السيد عبده برغوث  تاجر فرد سبق قيده برقم   62049 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع  

9841 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

225 - ايمن ابراهيم محمد ابراهيم عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   63753 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  

479 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا
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226 - السيد محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64044 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع  1132 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

227 - ابتسام رزق محمود شبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   65932 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع  

5217 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

228 - مهدى محمد مهدى محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   69224 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

11525 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

229 - سعديه عبدالوهاب سيد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   77255 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  

1073 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

230 - احمد عبدالمنعم سالم ابراهيم الطحاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78617 قيد فى 30-03-2022 برقم 

ايداع  5078 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

231 - اسامه سامى ابراهيم ابراهيم عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   79028 قيد فى 24-04-2022 برقم 

ايداع  6200 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

232 - سامح محمد محمود عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   79310 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  

7059 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

233 - حمدى السيد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   79801 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  8684 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

234 - محمد توفيق صالح العوام  تاجر فرد سبق قيده برقم   79956 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  9154 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

235 - حمدي ابوسريع عواد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   81099 قيد فى 01-09-2022 برقم ايداع  

12628 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

236 - احمد زكريا عبدالغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6487 قيد فى 24-06-2008 برقم ايداع  

3211 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

237 - عزه ثابت عبدالخالق عبدالرزاق  تاجر فرد سبق قيده برقم   14779 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع  

1316 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

238 - انعام عبدالسلم عواض عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31201 قيد فى 07-10-2013 برقم ايداع  

5233 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

239 - سماح عبدالهادى عبدالعزيز محمود كل  تاجر فرد سبق قيده برقم   32368 قيد فى 20-01-2014 برقم 

ايداع  302 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

240 - رضا مهدي متولي ابوعزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   35351 قيد فى 15-10-2014 برقم ايداع  

5618 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

241 - محمد السيد حسن محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   39441 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع  

5201 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

242 - شعبان منصور محمد عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   45413 قيد فى 21-08-2016 برقم ايداع  

6981 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

243 - مها حسن مصطفى احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   46195 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع  

8547 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

244 - امينه عبدالعظيم محمود ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   48621 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  

2491 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد التابع بموجب شهادة الغرفة بالغاء 

الرئيسى الخر

245 - زينات متولى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   51667 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع  9615 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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246 - محمد السيد العربى احمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58458 قيد فى 12-02-2019 برقم 

ايداع  1442 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا   

247 - سعديه رمضان عبداللطيف سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   66629 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع  

6574 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

248 - عماد محمد ابراهيم على دعبس  تاجر فرد سبق قيده برقم   69172 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  

11436 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

249 - محمد على شحات محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   72526 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  

1677 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر

250 - محمد رجب علي احمد ابوعجور  تاجر فرد سبق قيده برقم   73233 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  

5986 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

251 - ابانوب عبدالمسيح جوده عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   74319 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  

8726 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

252 - سليمان عزت وليم بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   9235 قيد فى 17-01-2009 برقم ايداع  256 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

253 - عبير صلح الدين جاد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22292 قيد فى 17-10-2011 برقم ايداع  

5016 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

254 - جمال جلل السباك  تاجر فرد سبق قيده برقم   24327 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع  1544 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجاره

255 - منى عبدالعزيز عبدالسلم نزلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31926 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع  

6457 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

256 - هاني نجاح فضل السيد نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   35843 قيد فى 19-11-2014 برقم ايداع  

6534 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

257 - محمد جمال بخيت محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36685 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع  

378 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

258 - حسن حسنى محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   37804 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع  2280 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

259 - تاج الملوك على محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   51061 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  

8209 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

260 - اضافة السم التجارى  مكتب جمال للمقاولت والنشاءات  تاجر فرد سبق قيده برقم   51250 قيد فى 

10-10-2017 برقم ايداع  8663 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره 

نهائيا

261 - السيد ابراهيم السيد حفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58624 قيد فى 21-02-2019 برقم ايداع  

1863 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

262 - مديحه اكرم فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63628 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  222 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

263 - امال ماهر محمد عبدالمعطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   74548 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع  

9307 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

264 - ايمان محمد غنام محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   75791 قيد فى 06-11-2021 برقم ايداع  

12478 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

265 - اسماعيل محمد محمود مغربي  تاجر فرد سبق قيده برقم   80515 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع  

19887 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الفرع نهائيا
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266 - ساميه عبدالمنعم دسوقي عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   82163 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع  

15611 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

267 - يوسف السيد احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   40 قيد فى 05-04-2007 برقم ايداع  40 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

268 - فخر العل السيد احمد شناوى معن  تاجر فرد سبق قيده برقم   22024 قيد فى 27-09-2011 برقم ايداع  

4637 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

269 - عرفه احمد السيد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   24525 قيد فى 10-04-2012 برقم ايداع  1830 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

270 - محمد حسن توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25840 قيد فى 30-07-2012 برقم ايداع  3696 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

271 - القط خطاب محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30350 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع  13319 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل انهاء نشاط الفرع نهائيا

272 - ناجح عبدالنبى غريب عبدربه غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   48096 قيد فى 20-02-2017 برقم 

ايداع  1590 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا 

273 - حماده عبدالفتاح عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51588 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع  

9436 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا 

274 - ناديه السيد احمد مازون  تاجر فرد سبق قيده برقم   53660 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  2517 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

275 - ثناء محمد عبدالعظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   62450 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع  

10742 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

276 - تامر شوقى موسى عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   63599 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع  

150 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

277 - محمد وفيق محمود السيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   64761 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  

2707 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا

278 - احمد فتحى محمد على شقافه  تاجر فرد سبق قيده برقم   73096 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع  

5642 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

279 - ايه رضا محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   75296 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  11198 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

280 - سعيد سعد سعيد عامر حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77878 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

2845 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

281 - حسين جمال حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   79336 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  7144 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

282 - كرم محمد على ابوالدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم   24775 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع  2170 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

283 - اشرف عبدالغنى رجب محمد ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   24929 قيد فى 13-05-2012 برقم 

ايداع  2392 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

284 - ايمن حامد السيد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29745 قيد فى 05-05-2013 برقم ايداع  2780 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

285 - وجدى عزت زكى شعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32873 قيد فى 05-08-2015 برقم ايداع  

5888 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر
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286 - رجب يوسف عبدالفتاح يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   41937 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع  1 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

287 - وجيهه محمد مصطفى السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54366 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع  

4170 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

288 - ياسر محمد عبدالفتاح منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   55731 قيد فى 06-08-2018 برقم ايداع  

7737 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

289 - ماجد هزاع ابراهيم عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   56929 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع  

10905 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

290 - نجلء محمد عبداللطيف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   60849 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع  

7110 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

291 - عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62755 قيد فى 20-11-2019 برقم 

ايداع  11416 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

292 - اسلم حفنى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   64019 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع  1080 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

293 - محمد جلل جوده حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   64597 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع  2345 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

294 - جملت محمد حافظ عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   65476 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع  

4246 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

295 - محمد ابوالعطى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   65555 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع  

4437 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

296 - كرم بخاطره عبدالرشيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   66592 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

6511 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

297 - القليوبى لقص الورق  تاجر فرد سبق قيده برقم   67920 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  9033 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

298 - احمد محمد شوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78702 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  5323 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

299 - احمد حسن محمد عبده العجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   79309 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  

7057 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

300 - عماد مجدى حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   82638 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع  

16979 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

301 - خالد محمد سليمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9105 قيد فى 06-01-2009 برقم ايداع  83 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

302 - وائل فوزى حلمى محمود شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20115 قيد فى 26-07-2012 برقم ايداع  

3658 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

303 - مجدى السيد فواز سكوتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23063 قيد فى 22-12-2011 برقم ايداع  6059 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

304 - احمد محمد على حسن حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   23603 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع  

8814 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي الخر
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305 - نبيهه ادم عبدالهادى الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31182 قيد فى 07-10-2013 برقم ايداع  

5205 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

306 - احمد ابراهيم على الدبشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   34276 قيد فى 29-06-2014 برقم ايداع  3708 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

307 - ناديه ابوالعزم محمد على دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35778 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع  

6394 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

308 - ماجده يوسف عبده حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   35797 قيد فى 17-11-2014 برقم ايداع  6443 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

309 - ام السعد رجب احمد سويدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   37192 قيد فى 19-02-2015 برقم ايداع  

1217 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

310 - حسام الدين جمال عباس محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   42308 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع  

661 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

311 - عماد يوسف صموئيل بدروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   48085 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع  

1563 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

312 - ابراهيم جمعه ابراهيم احمد فخرالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   52443 قيد فى 15-03-2021 برقم 

ايداع  3136 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الرئيسي الخر

313 - ورده عيسى عبده عبدالخالق سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54526 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع  

17719 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب قيد الفرع بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

314 - نهله سليمان محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   57922 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع  159 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

315 - سوزان عليوه السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58245 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع  926 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

316 - اسماء حسين سليمان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   62213 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  

10207 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

317 - عطا عبد العال على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63463 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع  

13036 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

318 - جيهان عبدالرافع ابوالمجد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   64233 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع  

1597 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

319 - طارق صفوت احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69680 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  

12400 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

320 - محمود طوخى عبدالوهاب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   70038 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع  

13101 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

321 - محمد رضوان رضوان محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   71476 قيد فى 09-02-2021 برقم 

ايداع  1595 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

322 - محمد حسام الدين وفائي محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   79616 قيد فى 06-06-2022 برقم 

ايداع  8121 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

323 - هدير أيمن محمد صلح الدين محمود نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   80621 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع  11176 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب 
شهادة الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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324 - مجدى سالم السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1666 قيد فى 30-07-2007 برقم ايداع  1768 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 
المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

325 - منى عبدالمنعم نبهان حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8082 قيد فى 14-10-2008 برقم ايداع  

5046 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

326 - الشيماء السيد عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   13814 قيد فى 05-01-2010 برقم ايداع  56 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

327 - عاطف صابر محمود قطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   26386 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع  

19812 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط التابع نهائيا

328 - محمد هيبة صابر هيبة  تاجر فرد سبق قيده برقم   28053 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع  146 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

329 - محمد مندوة محمد المليجى علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28493 قيد فى 06-02-2013 برقم ايداع  

3484 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

330 - على عبدالحليم على صبيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   34475 قيد فى 20-07-2014 برقم ايداع  

4044 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

331 - شيماء عاطف عبدالهادى محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35653 قيد فى 05-11-2014 برقم 

ايداع  6148 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

332 - عبدالوهاب ابوالفتوح عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36588 قيد فى 24-09-2018 برقم 

ايداع  9283 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا   للمركز الرئيسى والتابع

333 - عبدالوهاب ابوالفتوح عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36588 قيد فى 11-01-2015 برقم 

ايداع  201 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز الرئيسى والتابع

334 - مصطفى محمد نور الدين مصطفى حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   36741 قيد فى 2015-01-21 

برقم ايداع  465 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

335 - جيهان فوزى احمد عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   39383 قيد فى 23-06-2015 برقم ايداع  

5086 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

336 - جورج صبحي يوسف يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   45061 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع  

6291 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

337 - مجدى عبدالملك حنا ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   49984 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع  

5637 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

338 - يسرى عبدالنبى عبدالحفيظ حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   57745 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع  

13205 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

339 - رأفت عبدالعظيم محمد على عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   62688 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  

3452 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

340 - احمد شوقي احمد عبدالحميد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   66218 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع  

5812 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

341 - ادهم عاطف حسن نصر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   75300 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

11212 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

342 - محمد رمضان حسن عبدالظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   76893 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  

96 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا
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343 - عاطف محمود عبد الواحد الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   77440 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

1610 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي والفرع

344 - حسن عاطف حسن نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   81224 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع  

12941 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

345 - ناصر فتحى قمصان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7421 قيد فى 18-08-2008 برقم ايداع  4272 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

346 - فريد شوقي عبدالغني عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8294 قيد فى 28-10-2008 برقم ايداع  

5307 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

347 - فريد شوقي عبدالغني عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8294 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  

11776 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

348 - فاتن عبد الرحمن شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8596 قيد فى 18-11-2008 برقم ايداع  

5696 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

349 - مصطفى محمد عصام مصطفى ابراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   9895 قيد فى 2009-03-03 

برقم ايداع  1089 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

350 - زكريا ابراهيم محمد القللى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10053 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع  

1278 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

351 - مصطفى عبدالرازق مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11932 قيد فى 10-08-2009 برقم 

ايداع  3601 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

352 - محمود محمد رضا محمود مصيلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21591 قيد فى 17-08-2011 برقم 

ايداع  4034 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

353 - وائل احمد العربى عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28933 قيد فى 05-03-2013 برقم ايداع  

1461 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

354 - نفيسه محمد عبدالسلم السيد شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35753 قيد فى 12-11-2014 برقم ايداع  

6337 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

355 - ياسر عاطف عبدالظاهر عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   36075 قيد فى 04-12-2014 برقم ايداع  

6921 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

356 - سلمة السيد سليمان علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   37567 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع  1893 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا بسبب الوفاه

357 - ناصر عويطي جمعه محمد عويطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   47661 قيد فى 23-01-2017 برقم 

ايداع  723 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

358 - حمدى احمد رمضان امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   47754 قيد فى 30-01-2017 برقم ايداع  908 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

359 - عبدالهادى الشحات محمد احمد عسر  تاجر فرد سبق قيده برقم   48646 قيد فى 20-03-2017 برقم 

ايداع  2685 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

360 - ابراهيم شعبان ابراهيم دسوقي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49612 قيد فى 30-05-2017 برقم 

ايداع  4821 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

361 - معرض المناخلى للسيراميك  تاجر فرد سبق قيده برقم   51475 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع  

9185 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

362 - حسن حسن محمد حسن ابو زينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   52289 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع  

11091 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا
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363 - سيد عبدالغفار على بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   53250 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع  

1586 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

364 - ايه سلم محمود محمد عبيدو  تاجر فرد سبق قيده برقم   59295 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع  

3444 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

365 - محمد احمد محمد احمد عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62013 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع  

9755 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

366 - علء محسن احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   62295 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

3382 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الفرع

367 - محمد وحيد كمال صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   65384 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  4046 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

368 - احمد عادل ابراهيم على بيومى جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   66698 قيد فى 06-08-2020 برقم 

ايداع  6715 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط

369 - احمد عاشور احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   67968 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  

9132 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

370 - محمد حسن مرعي هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   72002 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع  

2792 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

371 - محمد فتحي محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   72232 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع  

3354 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

372 - أشرف حسين صالح عبدالتواب الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   72391 قيد فى 29-03-2021 برقم 

ايداع  3830 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط

373 - عبدالحكيم محمد احمد دغيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   75355 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

11342 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

374 - سيد السيد بيومى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   76379 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  13985 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة التجارية 
المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

375 - اكرام بدران ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   76563 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

14478 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

376 - رباب رافت عبد الجليل نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   76855 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  

10 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

377 - عبدا محمد محمود محمد حسن الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   77619 قيد فى 10-02-2022 برقم 

ايداع  2123 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

378 - فر حامد عبدالحليم محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79288 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  

6999 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

379 - امال جوده محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79934 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع  9082 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط نهائيا
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380 - عليه عبدالعزيز محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1590 قيد فى 25-07-2007 برقم ايداع  

1690 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

381 - هشام محمد شادى عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5377 قيد فى 17-04-2008 برقم ايداع  

1933 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

382 - اشرف محمد عبده محمد الدخاخنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10918 قيد فى 24-05-2009 برقم 

ايداع  2358 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

383 - محمد عمر حسن عبدالحميد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   15208 قيد فى 09-04-2020 برقم ايداع  

3390 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

384 - محمد عمر حسن عبدالحميد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   15208 قيد فى 15-04-2010 برقم ايداع  

1828 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك نشاط الرئيسي والرئيسي الخر

385 - محمد محمد عزت جوده محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   33963 قيد فى 2014-06-01 

برقم ايداع  3147 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

386 - محمد طه رشدي نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   34568 قيد فى 06-08-2014 برقم ايداع  

4211 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

387 - شيماء عزت سعد عواد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34915 قيد فى 02-09-2014 برقم ايداع  

4815 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

388 - نجلء فتحى عبدالمحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45665 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع  

7477 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

389 - هاله سعيد محمود امام جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   47684 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع  762 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجارة

390 - محمد صبحى عبدا عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48120 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع  

1652 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

391 - محمود محمد عبدالهادى السبعاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55533 قيد فى 17-07-2018 برقم ايداع  

7151 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

392 - محمود مصطفى مصطفى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   58050 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع  

467 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

393 - محمد عبدالعظيم مرسى بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم   59592 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع  

4156 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

394 - احمد سعد عواد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   64408 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع  1920 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

395 - وليد عبدالهادي محمود محمد تهامي  تاجر فرد سبق قيده برقم   67282 قيد فى 01-09-2020 برقم 

ايداع  7905 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا 

396 - ايهاب احمد محمود عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   69743 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  

12520 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا   

397 - محمد السعيد مهدى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   70447 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  

13928 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا

398 - كمال خلف ا فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70762 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع  128 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

399 - احمد رضا ابراهيم يوسف منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   71290 قيد فى 01-02-2021 برقم 

ايداع  1177 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

400 - خلود عماد محمد محمود شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   71633 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع  

1963 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا
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401 - بهاءالدين محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73161 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع  

5785 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك النشاط نهائيا

402 - احمد قطب سعيد علي الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   76009 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

13016 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

403 - محروسة عبدالمعبود سيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77286 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  

1173 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

404 - محمد موسى محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77684 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  

2313 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفة 
التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

405 - محمود كمال محمود عبدالوهاب عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78257 قيد فى 2022-03-13 

برقم ايداع  3903 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

406 - تيسير غريب بعرور أبوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79012 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  

6146 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

407 - اسلم ابراهيم محمد فوزى محمد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   79135 قيد فى 2022-05-10 

برقم ايداع  6556 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية بإثبات ترك التجارة نهائيا 

408 - محمد سعيد مظهر عبداللطيف جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   79448 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع  7487 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك النشاط نهائيا

409 - مختار بغدادي مصطفى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   79535 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع  

7814 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 
التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 

410 - علي حسن محمد علي نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   83269 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع  

18942 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل اثبات ترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - محمود محمد محمود عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم   28719 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع   1117 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - عماد كمال سدراك سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم   36077 قيد فى 04-12-2014 برقم ايداع   6925 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - ياسر احمد تهامى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   42822 قيد فى 25-02-2016 برقم ايداع   1682 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

4 - حسام حسين سعد عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم   43938 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع   3965 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمود محمد فرحات عبدالحليم غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم   75371 قيد فى 13-10-2021 برقم 

ايداع   11370 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - عبدالرحمن طه رشدي نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم   76005 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   

13008 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - صابر السيد صبيح سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   76285 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع   13742 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

8 - عصام خيرت يعقوب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   20255 قيد فى 24-05-2011 برقم ايداع   

2265 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمد سعيد محمد احمد عرفة تاجر فرد سبق قيده برقم   31542 قيد فى 11-11-2013 برقم ايداع   

31542 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - مكتب الطنانى للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   43804 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع   3664 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - محمود محمد زينهم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   50645 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع   

7225 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - مصطفى صبحى محمود سيد الجلب تاجر فرد سبق قيده برقم   71665 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع   

2019 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

13 - تعديل السم التجاري الى / مكتب نعمان للبقاله تاجر فرد سبق قيده برقم   80730 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع   11513 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

14 - حسن مصطفي عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   80823 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع   

11823 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - طارق رمضان ابراهيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   80851 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع   

11890 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - مجدي صالح محمد ركيبه تاجر فرد سبق قيده برقم   81146 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع   12734 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - ثريا فرج ابراهيم مصطفى محرم تاجر فرد سبق قيده برقم   3400 قيد فى 10-12-2007 برقم ايداع   

3657 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

18 - اشرف محمود صلح عبدالحليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   12030 قيد فى 17-08-2009 برقم 

ايداع   3726 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - محمود ابراهيم عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28631 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع   

997 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - اسماء عبداللطيف عبدالرحمن محمد زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   57147 قيد فى 2018-11-15 

برقم ايداع   11581 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

21 - حسام محمد السيد محمدى البردينى تاجر فرد سبق قيده برقم   65652 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع   

4674 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - مصطفى عبدا عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   82835 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع   

17561 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

23 - مجدى عبدالباقى محمود عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   48955 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع   

3357 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

24 - سعد علي محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   76300 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع   13780 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - محمد عزت عبدالشافي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   82570 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع   

16787 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمد حسن محمد عبدالرحمن ابو عيده تاجر فرد سبق قيده برقم   83173 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع   18609 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - تعديل السم التجاري إلى 

:- مكتب نقل عمال حمدي أحمد سلمه محمد شافعي تاجر فرد سبق قيده برقم   25129 قيد فى 2012-05-28 

برقم ايداع   2663 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - احمد سيد خليل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   69621 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع   

12292 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - محمود محمد عبدالحليم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   71957 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع   

2690 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - سعيد مسعد عبدالفتاح امين تاجر فرد سبق قيده برقم   73723 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع   7249 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - تهامي السيد تهامي يوسف الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم   82601 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع   

16875 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - خالد محمد سعيد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   16273 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع   

8765 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

33 - احمد رمضان شحاته بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   40400 قيد فى 13-09-2015 برقم ايداع   

6923 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - منصور محمد الشبراوى عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   50697 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع   

7359 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - مصطفى احمد محمد حسن خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   63510 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع   

13162 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

36 - هانى زايد محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم   64872 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع   2955 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

37 - سيد احمد ابراهيم شرف تاجر فرد سبق قيده برقم   82622 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع   16938 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - رضا الفولي الضوي البرس تاجر فرد سبق قيده برقم   25862 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع   

3730 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

39 - الحسن حسنى حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   60404 قيد فى 27-06-2019 برقم ايداع   6031 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  99,000.000

40 - احمد عبدا عبدالحميد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   71371 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع   

1379 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - اسلم ابراهيم عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   71681 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع   

2058 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

42 - فاطمة عبدالغفار محمدى عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم   83316 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع   

19083 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - اسماعيل محمد عفيفى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   48123 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع   1661 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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44 - حسام حسن مرجان عبدالقادر محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم   59382 قيد فى 07-04-2019 برقم 

ايداع   3641 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

45 - ام هاشم صادق محمود حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   70258 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع   

13561 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

46 - محمد محمود عبدالفتاح صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   22919 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع   

5866 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

47 - طارق عبدا جوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   57767 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع   

13267 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

48 - خالد عبدالمنعم محمد محمدى تاجر فرد سبق قيده برقم   2570 قيد فى 17-10-2007 برقم ايداع   2755 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - السيد عبدالمنعم احمد سند تاجر فرد سبق قيده برقم   6317 قيد فى 14-06-2008 برقم ايداع   3014 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

50 - عاطف محمد ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   12741 قيد فى 18-10-2009 برقم ايداع   

4665 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - القلماوى للطباعه والدعايه والعلن تاجر فرد سبق قيده برقم   33506 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع   

2336 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - هناء فرحات احمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم   40461 قيد فى 17-09-2015 برقم ايداع   7029 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

53 - زكريا محمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   46634 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع   9519 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

54 - سمر علء السيد محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   57631 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   

12893 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - محمد عبدالعاطى جوده عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   57904 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع   

100 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

56 - محمود عبدالفضيل عبدالمطلب حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   71105 قيد فى 21-01-2021 برقم 

ايداع   806 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

57 - حماده السعيد سليمان عبد العزيز مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم   79428 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع   7439 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - صباح محمد شوقي إبراهيم بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   81374 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع   

13301 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

59 - نجلء سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   83146 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع   18530 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - ياسمين محمد سعيد ابوزيد توني تاجر فرد سبق قيده برقم   49663 قيد فى 01-06-2017 برقم ايداع   

4908 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - ابراهيم احمد محمد السيد الزقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم   80432 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   

10608 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - كريم صبحى السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   82941 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع   

17916 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - فراج سلمه محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   16801 قيد فى 04-08-2010 برقم ايداع   

4274 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

64 - هيام صلح عبدالنبى السيد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم   28530 قيد فى 11-02-2013 برقم ايداع   

847 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500.000

65 - فهيم سعدا موسى تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم   46107 قيد فى 13-10-2016 برقم ايداع   8365 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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66 - راضى على حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   53915 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع   3078 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

67 - امال محمد السيد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم   65884 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع   5139 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

68 - احمد امام محمد امام ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   67359 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع   

8051 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

69 - كريمة عبدالعاطى ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   23389 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع   

275 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

70 - محمود محمد السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   32586 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع   676 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

71 - كريم فتحي علي احمد مخلوف تاجر فرد سبق قيده برقم   76402 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   

14033 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - سيد رشاد سعد جويلي تاجر فرد سبق قيده برقم   82359 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع   16198 فى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - مدحت عبدالعزيز عبدة رواش تاجر فرد سبق قيده برقم   26073 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع   

4030 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

74 - احمد طارق احمد السيد سكر تاجر فرد سبق قيده برقم   43897 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع   

3868 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - امينه عبدالعظيم محمود ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم   48621 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع   

2650 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

76 - امين امين حسن جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   63206 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع   12469 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

77 - رضا احمد سيد اسماعيل همام تاجر فرد سبق قيده برقم   68709 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع   

10507 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

78 - عبدالرازق عبدالبديع عبدالرازق طه سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم   50714 قيد فى 28-08-2017 برقم 

ايداع   7416 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - صفوت السيد الطنطاوى الصادق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   61815 قيد فى 29-09-2019 برقم 

ايداع   9300 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - محمود عدلي عبدالمحسن مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   75646 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع   

12096 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

81 - محمد احمد حسنين فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   11140 قيد فى 10-06-2009 برقم ايداع   2645 فى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - محمد نصر غازى حميده تاجر فرد سبق قيده برقم   41546 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع   8985 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

83 - نجده عبدالنعيم مصطفى الغزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   76304 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع   

13788 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

84 - حسن صلح حسن عباس ناجي تاجر فرد سبق قيده برقم   83617 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع   

20118 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

85 - مجدى فايق عزيز ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   1831 قيد فى 13-08-2007 برقم ايداع   1951 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

86 - سعيد محمود محمد السيد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم   8043 قيد فى 11-10-2008 برقم ايداع   

4998 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

87 - ناصر حزين حكيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   56118 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع   8697 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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88 - ابراهيم محمد معوض محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   57086 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع   

11426 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

89 - دعاء فاكر نعيم سيد عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم   67202 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع   

7760 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - أحمد سعيد حسيني أحمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   71116 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع   

830 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

91 - امل سيد ابوالمعاطي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   81762 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع   

14497 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

92 - اسماء محمد سيد احمد مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم   83566 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع   

19948 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

93 - عبدالنبى عبدالعاطى مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8535 قيد فى 13-11-2008 برقم ايداع   

5610 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

94 - محمد احمد على خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   10662 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع   2044 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

95 - عادل سيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   10731 قيد فى 10-05-2009 برقم ايداع   2129 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

96 - رافت احمد عبد العظيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   19342 قيد فى 17-03-2011 برقم ايداع   

1105 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - تعديل السم التجارى الى  نزيه سمير فهمى شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   19867 قيد فى 

26-04-2011 برقم ايداع   1773 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

98 - عبدالباقي محمد عبدالباقي محمد الطنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   20581 قيد فى 14-06-2011 برقم 

ايداع   2693 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

99 - عادل عياد بساليوس بلمون تاجر فرد سبق قيده برقم   22636 قيد فى 16-11-2011 برقم ايداع   

5490 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

100 - منصور احمد منصور سالم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   51385 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع   

8963 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

101 - احمد محمود محمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم   63042 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع   

12116 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

102 - محمد كيشار لملوم عبدالحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم   83531 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع   

19790 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

103 - مصطفى محمود عبدالغفار نادى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   13668 قيد فى 2009-12-27 

برقم ايداع   5927 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

104 - حامد محمود حامد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم   83702 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع   

20397 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

105 - رضا عطية عاشور الكردى تاجر فرد سبق قيده برقم   27446 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع   

5995 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

106 - تعديل السم التجاري :- ابراهيم محمد حسين محمد ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم   32435 قيد فى 

26-01-2014 برقم ايداع   425 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

107 - يوسف فتحى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   48022 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع   1434 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

108 - تعديل السمه التجاريه الي / مكتب الرهف للمقاولت والستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم   60707 قيد 

فى 17-07-2017 برقم ايداع   6755 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000
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109 - عصام السيد حسينى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62942 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع   

11884 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

110 - كريم سيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   69252 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع   11578 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

111 - جلل عاطف جلل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   82409 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع   

16324 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

112 - سعودى سيد عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   238 قيد فى 23-04-2007 برقم ايداع   245 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

113 - ماجد حسنى عزيز عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   34976 قيد فى 08-09-2014 برقم ايداع   

4929 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - عبد المجيد احمد عبد المجيد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    303 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع    

313 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل ب - ش داير الناحية - ميت 

حلفا - قليوب - القليوبية - بملك / عبدالمجيد احمد عبدالمجيد حموده

2 - احمد عبدالفتاح عبدالعال حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    26091 قيد فى 28-08-2012 برقم ايداع    

4058 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش خالد بن 

الوليد-القشيش -ملك/ سيد عبدالفتاح عبدالعال حنفى

3 - هشام مصطفى عبدالجواد على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    38350 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع    

3220 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ونقل المقر الى 

القاهره  :-  وحده  )  سي  001  ( -  جنينه مول  -  مدينة نصر  -  القاهرة  .. ويستلزم ذلك نقل المقر لمكتب الختصاص

4 - حسام حسين سعد عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم    43938 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع    

3965 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش الترعه - 

الكوم الحمر -  ملك / محمد محمود مصطفى العزب

5 - مصطفى محمد مصطفى بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    48192 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع    

1795 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية امياى - ملك / هانى يونس محمد 

يونس البحيري

6 - اسامه جمال جلل السباك تاجر فرد سبق قيده برقم    53023 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع    1053 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع عبدالعزيز عقرب - العكرشة - 

ابوزعبل- ملك/ جمال جلل السباك

7 - جميل رشاد عبدالعزيز عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    58896 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    

2513 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /  الخرقانيه - 

ملك / احمد رسمى عبدالنبى ابراهيم

8 - تعديل السمه التجاريه إلى :- الجربان للدوات الصحيه تاجر فرد سبق قيده برقم    63252 قيد فى 

16-12-2019 برقم ايداع    12568 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان :- حى الصوالحه - شبين القناطر - القليوبيه - بملك / محمد صبرى بيومى - بنشاط :- 

بيع ادوات صحيه

9 - عبدالغنى فتحى عبدالغنى امام تاجر فرد سبق قيده برقم    63684 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    

337 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع رضا 

عبدالسلم- من شارع اولد عبدالحميد - ابو سنه- ملك/ مصطفى فرحات عواد عبدالقادر

10 - امين محمد امين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    69211 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع    11509 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان :- شارع 

المنيره - متفرع من ش حسين رشدي - ملك/ محمد السيد رجب شومان , بنشاط :- منفذ بيع بقاله قطاعي

11 - ابراهيم جوده محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    82447 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

17044 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية سندوه - ملك/ مجدي محمد 

حسن

12 - ابراهيم جوده محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    82447 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

16436 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية سندوه - ملك/ مجدي محمد 

حسن

13 - ابراهيم جوده محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    82447 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

16436 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفرالشوبك - ملك/ سماح 

عبدالفتاح أبوهاشم

14 - ابراهيم جوده محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    82447 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

16436 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع
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15 - شوقى حسن نعمت ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    9973 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع    

1186 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- عزبه 

العلمى - ميت كنانه - م0 طوخ - القليوبيه - بملك / مجدى حسن محمد فراج

16 - امين احمد البهى امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10559 قيد فى 26-04-2009 برقم ايداع    

1914 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش مجزر الشربينى - العكرشه  

ابو زعبل قسم الخانكه القليوبيه بملك/ ايهاب وايمان ممدوح محمد كامل

17 - تعديل السم التجاري الي//احمد جابر محمد قابيل تاجر فرد سبق قيده برقم    26907 قيد فى 

11-10-2012 برقم ايداع    5207 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الي/ش مسجد الصحابة - طنان - ملك //احمد فكيه محمد

18 - عبدا مسعد عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    32806 قيد فى 24-02-2014 برقم ايداع    

1071 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الى / مكتب 

رقم 201 )أ( بالعقار رقم 6 ش محور الشهيد ابراج المعموره الحى السادس مدينة نصر

19 - مايكل عدلى فرج بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    47098 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع    10455 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 5 ش مستشفى المركزي - 

بملك / محمد نبيل محمد سعيد

20 - عمرو صالح يوسف مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    73276 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع    

6112 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش الترعه - 

اتريب - بملك / احمد السيد احمد

21 - محمد رضا حسين عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    73411 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    6456 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 1 الشارع العمومى -كفر 

الصهبى - بملك/ اشرف احمد السيد

22 - محمد الهادي عبدالفتاح عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم    78872 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

5791 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / كوم 

الطرون - ملك/محمد الهادي عبدالفتاح عبدالغني

23 - محمود مصطفى كامل حفنى سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    81035 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع    

12439 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  ش سيدى سعيد -  ملك /  فرج سيد شبراوي 

24 - عبدالنبى عيد على محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    81716 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع    

14315 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- 27 ش 

الفاروق - ميت نما- قليوب- القليوبية- ملك/ عيد على محمد

25 - امل سيد ابوالمعاطي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    81762 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع    

14497 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل رقم 5 الدور الرضى 

ابراج حواش ترعة السماعيليه - مسطرد - شبرا الخيمه ثانى -قليوبيه - بملك / غريب محمد حنيدق عبدالموجود

26 - ياسمين غريب سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    12989 قيد فى 03-11-2009 برقم ايداع    

5027 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  عزبه احمد سعيد  -  شلقان  -    ملك  /  عزمى سعيد سعد امام 

27 - احمد مسعد محمد عبدالخالق نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    50681 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    

7315 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 36 ش رشاد 

فرج - اتريب - ملك / أنس جوده عبدالرحمن
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28 - عبدالغنى عبدالسميع احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    56839 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع    

10573 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش طريق 

قرنفيل -اجهور الكبري - طوخ - القليوبيه - بملك / محمد نجم عبدا عبدالحكيم

29 - محمد حسن عبدالباسط محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65124 قيد فى 26-04-2020 برقم ايداع    

3553 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / مساكن حى 

الزهور- بملك /محمود حسن عبدالباسط محمد

30 - حسام محمد السيد محمدى البردينى تاجر فرد سبق قيده برقم    65652 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع    

4674 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- عزبه اليمن 

- شبين القناطر - القليوبية - ملك / لطفى عفيفى يوسف

31 - عادل فهمى سيد محسن تاجر فرد سبق قيده برقم    68805 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    10700 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :-5 شارع محمد 

الغلبان - باسوس - م القناطر الخيريه - القليوبيه - بملك / فاطمه ابراهيم عفيفى

32 - محمد عبداللطيف احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    69052 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    

11180 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع 

عواض الغنام المنطقة الخامسه _ قليوب البلد _ بملك / فاروق سيد مرسى عزب

33 - سيد نادي سيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    76084 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    13234 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ كفر الشرفا - ملك/ 

محمود محمد زكى

34 - يحيى هندى عبدالهادى منهي هندى تاجر فرد سبق قيده برقم    80862 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

11910 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصفا - كفرشكر - ملك / هندى 

عبدالهادى منهى هندى

35 - عاطف محمود على بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    2774 قيد فى 31-10-2007 برقم ايداع    2978 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شارع المنتصر بال- 

الجهينى-قليوب البلد- ملك/ منى محمد عبدالرحيم

36 - احمد زكريا عبدالغفار السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    6487 قيد فى 24-06-2008 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  المودع برقم )  

2421( بتاريخ ) 2012/2/14 ( ومقيد تحت قيد برقم )394744 ( سجل تجارى القاهرة المميز

37 - مينا مريد ميخائيل بشرى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    19267 قيد فى 10-03-2011 برقم ايداع    

1006 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / سنتر عز 

العرب - الحى الثانى - قطعة 15 محليه 2- بملك / مينا مريد ميخائيل بشرى ميخائيل

38 - السيد عبدالنبى متولى مصطفى الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم    22624 قيد فى 17-11-2011 برقم 

ايداع    5469 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى / 

محمود عبدالنبى متولى مصطفى

39 - محمد السيد عوض محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    24292 قيد فى 25-03-2012 برقم ايداع    

1497 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى / ش 

السيد القاضى - بنها اول - ملك / نعيمه سليمان محمد

40 - محمد السيد عوض محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    24292 قيد فى 25-03-2012 برقم ايداع    

1497 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش شونه 

الملح - وسط البلد - ملك / السيد عوض محمد

41 - محمد السيد عوض محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    24292 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع    

8889 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى - ش 

السيد القاضى - بنها اول - ملك / نعيمه سليمان محمد

42 - وسام جميل يونس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30289 قيد فى 18-06-2013 برقم ايداع    3682 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي سنتر الحكيم ش جميل 

امام سينما حرفوش بملك\مروان مدحت حسن الحكيم
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43 - معرض العيله لبيع اللوميتال تاجر فرد سبق قيده برقم    51112 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    

8337 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  جمجره 

الجديده - ملك/ محمد السيد محمود

44 - محمود جمال محمد محمد محمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم    54358 قيد فى 13-11-2022 برقم 

ايداع    17180 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /

شارع الرشاح الشرقى - بملك / فايزه رجب عبدالحليم غباشى

45 - محمود جمال محمد محمد محمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم    54358 قيد فى 15-04-2018 برقم 

ايداع    4139 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى  

/شارع الرشاح الشرقى -بملك / فايزه رجب عبدالحليم غباشى

46 - حسن السيد عبدالعليم السيد طبل تاجر فرد سبق قيده برقم    56324 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع    

9196 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / بتمده - بملك 

/ احمد جلل عبدالحميد

47 - الكومى لتجاره وتشغيل المعادن والتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    62992 قيد فى 

03-12-2019 برقم ايداع    12004 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

4ش النشاء - المنشيه - بملك /وجيه على يوسف

48 - الكومى لتجاره وتشغيل المعادن والتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    62992 قيد فى 

03-12-2019 برقم ايداع    12004 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

1ش النشاء - المنشيه - بملك / محمد رمضان عدس

49 - الكومى لتجاره وتشغيل المعادن والتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    62992 قيد فى 

03-12-2019 برقم ايداع    12005 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

1ش النشاء - المنشيه - بملك / محمد رمضان عدس

50 - احمد سمير محمد احمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    76460 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

14227 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ا تعديل العنوان الي/ ش 

ابوضيف من شارع عمر بن الخطاب تقسيم المنوفيه - الجبل الصفر  - ملك //عبدالنالصر احمد محمد

51 - محمود شعبان محمود بيومي ابو سعودي تاجر فرد سبق قيده برقم    82523 قيد فى 03-11-2022 برقم 

ايداع    16666 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 

شارع عبدالحليم عزبة زيتون - قليوب البلد - ملك/ ابراهيم بدر عيد

52 - احمد مصطفى عبدا منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    14519 قيد فى 28-02-2010 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش البرنسات 

خلف المحافظه - بنها الجديده  - ملك / اسلم مصطفى

53 - اميره عبدالفتاح حسين محمد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم    37486 قيد فى 09-03-2015 برقم 

ايداع    1740 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى :- 

ابراهيم عبدالكريم ابراهيم

54 - محمد فتحى محمد سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    54972 قيد فى 29-05-2018 برقم ايداع    

5687 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان / اجهور الصغرى 

- كفر الحواله - ملك / عاطف فتحى محمد سيد

55 - مصنع الجزار لتصنيع الملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم    71659 قيد فى 18-02-2021 برقم 

ايداع    2008 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 3 

دور ارضى امتداد احمد بدوى من ش عمر بن الخطاب - بيجام - بملك/ ممدوح محمد محسن

56 - اسلم جمال شعبان عبدالكريم شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    72146 قيد فى 15-03-2021 برقم 

ايداع    3151 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ الدور 

الرضى- شارع الكوبرى الجديد- بجوار المعهد الدينى- باسوس- ملك/ ثروت صبحى بيومى

57 - محمود نعمه ا ابراهيم ابو السول تاجر فرد سبق قيده برقم    75109 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

10726 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبه شكر 

ا شراره - ابوالغيط - ملك / محمود نعمه ا ابراهيم ابو السول
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58 - ممدوح محمد محمد فهمى حمزه علما تاجر فرد سبق قيده برقم    76493 قيد فى 14-12-2021 برقم 

ايداع    14314 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش 25 يوليو - كفر 

مناقر - بملك / ورثة طلعت مرزوق ابراهيم

59 - محمود خميس عبدالبصير خميس ابوهشيمه تاجر فرد سبق قيده برقم    81431 قيد فى 2022-09-13 

برقم ايداع    13460 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى 

/ الخميين - دور ارضى  بملك /اسلم احمد احمد عبدالهادى

60 - عمرو حسن عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    81526 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع    

13760 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /   5  شارع ابوكرم  - باسوس  -  بملك / امال حسانين حسانين 

61 - محمد بدر حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    1196 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع    1268 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل عنوان الرئيسى الى  /  قطعه  272  من  14  كدستر بحوض الطويل  3  -  ميت حلفا  -  بملك  /  بدر حسن السيد 

62 - خالد محمد سعيد محمد سالم الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    16273 قيد فى 28-06-2010 برقم ايداع    

3561 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء رئيسى اخر

63 - القط خطاب محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30350 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع    3791 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى :-  الحي الول -  

سنتر اللؤلؤه  -  مكتب  17    18  -  ملك مريم سامي عطا عوض 

64 - القط خطاب محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30350 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع    13319 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى :-  الحي الول -  

سنتر اللؤلؤه  -  مكتب  17    18  -  ملك مريم سامي عطا عوض 

65 - احمد توفيق حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    52255 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    11010 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 14 شارع فاضل - بملك/ عادل السيد 

عبده مصطفى

66 - احمد محمد عطيه غنيمى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    58798 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع    

2263 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش مشعل - 

اتريب - بنها - قليوبيه - بملك / نجلء عبدالوهاب محمد

67 - وائل احمد عبدالخالق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    60567 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع    

6451 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /ش الصفا -

طوخ/ملك محمود سيد احمد بكري

68 - مصطفى بلل مصطفي عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    80636 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

11223 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 75 ب طريق النصر -رابعه 

العدويه -مدينه نصر -القاهره

69 - محمد حسين سيد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    83110 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

18409 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى :- سمير 

على زاهر محمد

70 - محمد صالح عيد علي النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    66227 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

5826 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /الحراز -

ملك//نورا السيد فتحي
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71 - القليوبي لقص الورق تاجر فرد سبق قيده برقم    71084 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    772 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش العجوز حوض 

الغفاره رقم 5 الدور الرضى - سنديون - بملك/ سيد مجدى حسانين القليوبى

72 - سمر محمد حلمي محمد فتوح عزالدين تاجر فرد سبق قيده برقم    79649 قيد فى 07-06-2022 برقم 

ايداع    8218 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل الى / طحانوب- 

القليوبية بملك/ محمد السيد محمد

73 - شيماء ابراهيم حسينى ابراهيم ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم    82123 قيد فى 16-10-2022 برقم 

ايداع    15495 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية خط 12 محطه برشوم 

- م طوخ - القليوبيه - بملك / خالد القاضى محمد عبدالرحمن

74 - شرين محمد سيد احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    82301 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

16009 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي //1 ش 

البنهاوي -ملك //سعيد فتوح سعيد

75 - محمد سيد ادريس عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم    82659 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

17042 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  باسوس  -   بملك /  سناء صلح راشد محمد 

76 - شعبان امين عبدا توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    9004 قيد فى 27-12-2008 برقم ايداع    6218 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الشارع العمومى - 

عزبه ابوسيف - منيه السباع - ملك / صلح احمد بيومى غانم

77 - محمد احمد عبدالغنى احمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    11526 قيد فى 12-07-2009 برقم ايداع    

3106 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء الفرع الكائن فى :-جرجا - 

البربا -بايداع رقم )6665( بسجل تجارى رقم 11526 بنشاط :- منفذ بيع مواسيرا بلستيك

78 - عبدالنبى محروس طنطاوى احمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    28662 قيد فى 31-05-2021 برقم 

ايداع    5887 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  ابو 

سنه  -  ملك  /  محمد طه محمد سيد 

79 - عبدالنبى محروس طنطاوى احمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    28662 قيد فى 18-02-2013 برقم 

ايداع    1044 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل عنوان الرئيسى  /   حوض الروضه رقم  1  -  ش عبدالسلم الشامى  -  ابو سنه  -  بملك  /   عبدالنبى   

 

محروس طنطاوى احمد الخولى

80 - عبدالنبى محروس طنطاوى احمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    28662 قيد فى 18-02-2013 برقم 

ايداع    1044 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى 

 /  ابو سنه  -    ملك  /  محمد طه محمد سيد

81 - عبدالنبى محروس طنطاوى احمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    28662 قيد فى 18-02-2013 برقم 

ايداع    1044 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء نشاط الفرع نهائيا 

بالعنوان  /  ابو سنه  - ملك  /  محمد طه محمد سيد 

82 - اسماعيل محمد عفيفى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    48123 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع    

1661 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش مركز 

شباب العبادله- ملك/ ابراهيم محمد حافظ
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83 - احمد سعيد محمد عبدالهادى عزب تاجر فرد سبق قيده برقم    58733 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع    

2100 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش بورسعيد 

- بملك / راندا عبدالرحمن فهمي سليمان

84 - عيد عبدالنبى عبدالظاهر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    66646 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    

6607 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية دار الكتب  - ملك/ نجاح 

عبدالغني ابراهيم محمد

85 - محمد رجب عبدالله حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    71210 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    

1003 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع عبدالعزيز الشافعى- اللبينى- 

فيصل- ملك/ حماده احمد مبروك

86 - ممدوح عواد محمد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    79816 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    8742 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى / ورثه عواد محمد 

عواد شحاته

87 - رباب عبدالمنعم محمد مرسي سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    80014 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

9278 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش طراد النيل  - ملك/ وجيه 

محمد محمود حسين

88 - عادل عوض ا حنين حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    3029 قيد فى 17-11-2007 برقم ايداع    3247 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 63 ش الترعه البولقيه ناصيه ش 

الحريه -  الوحده العربيه - ملك / احمد محمد شحاته

89 - عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    6098 قيد فى 02-06-2008 برقم ايداع    

2755 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  طريق بلتان 

-  ملك / مسعده عبدالحليم احمد ابراهيم

90 - محمد محمود عبدالفتاح صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    22919 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

5866 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اجهور الكبرى - ملك / مصطفى 

محمود عبدالفتاح

91 - داليا سلمه سلمه بدوي الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم    55911 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع    

8211 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2ش عبدالمطلب سلم وابور 

المياه - قليوب البلد - مركز قليوب- ملك/ كريمة عواض محمد

92 - طارق عبدا جوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    57767 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    

13267 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الزمرونيه 

- كفر تصفا - ملك / ماجده محمد الكيلنى

93 - فؤاد محمد فؤاد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    61784 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع    9206 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 1الشارع الرئيسى - 

مجول - بملك / محمد فؤاد السيد

94 - محمد محمود عبدالوهاب عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    67568 قيد فى 08-09-2020 برقم 

ايداع    8417 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع الول بالعنوان  /  طريق السكندريه القاهره الزراعى    -  بملك /  يوسف ابراهيم محمد

95 - محمد محمود عبدالوهاب عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    67568 قيد فى 08-09-2020 برقم 

ايداع    8417 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الثانى 

بالعنوان  /   كورنيش النيل  -  عماره دكتور محسن حسين  -  بنها الجديده  -  بملك /  سالم ابراهيم سالم ابراهيم 
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96 - سيد ابراهيم سيد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم    71880 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع    2525 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل عنوان الرئيسى الى  /  عرب العيايده  -  ملك  /  نورا عباده سليمان إبراهيم

97 - سيد ابراهيم سيد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم    71880 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع    2525 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى  /  الحى الثانى 

عمارات الشمس عماره  15  شقه  9  -  بملك  /  اسلم عيسى محمود

98 - سيد ابراهيم سيد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم    71880 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع    2525 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع بالعنوان  /  الحى الثانى 

عمارات الشمس عماره  15  شقه  9  -  بملك  /  اسلم عيسى محمود 

99 - ممدوح عواد محمد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    79816 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    8742 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى   /  عزبه العسيلي  - كفرالور  - ملك  /  ورثه عواد محمد عواد شحاته 

100 - السيد عبدالمنعم احمد سند تاجر فرد سبق قيده برقم    6317 قيد فى 14-06-2008 برقم ايداع    3014 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تعديله من رئيسى ليصبح فرع تابع 

إلى سجل رقم 303 طوخ

101 - السيد عبدالمنعم احمد سند تاجر فرد سبق قيده برقم    6317 قيد فى 14-06-2008 برقم ايداع    3014 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طوخ - ميت كنانه  ملك / السيد 

عبدالمنعم احمد سند

102 - محمد سالم على عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    8310 قيد فى 28-10-2008 برقم ايداع    

5323 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الناصريه - 

بملك / مصطفى سالم على عبدالنبى

103 - عاطف محمد ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    12741 قيد فى 18-10-2009 برقم ايداع    

4665 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية نعديل العنوان الى / 8 حوض 

الوقف - عرب الحارث - بملك /عاطف محمد ابراهيم موسى

104 - عبدا احمد محمد محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    20155 قيد فى 17-05-2011 برقم ايداع    

2142 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ شبراهارس- 

ملك/ محمود احمد محمد

105 - زكريا محمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    46634 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع    9519 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم تحويله إلى فرع تابع للقيد رقم 

26051 مكتب سجل شبرا الخيمة

106 - زكريا محمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    46634 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع    9519 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة سرى  سرياقوس - ملك / زكريا 

محمد احمد السيد

107 - ناصر حزين حكيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    56118 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع    

8697 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  ش الشهيد امام الوكيل -  ملك  / مجدى السيد عبدالرازق اسماعيل 
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108 - وليد السيد سعيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    59976 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع    5003 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  نوى-  ملك  /  السيد سعيد فرج عز 

109 - تعديل السم التجارى إلى/ خليفه تكس تاجر فرد سبق قيده برقم    61381 قيد فى 03-09-2019 برقم 

ايداع    8279 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 

مصنع بالدور الرضى- عزبة الجمال - باسوس- ملك/ كمال حنفي إمام الجمال

110 - فاطمه محمد منصور البربري تاجر فرد سبق قيده برقم    77844 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

2742 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش داير - 

الخرقانيه - بملك / شعبان محمد عمر

111 - حماده السعيد سليمان عبد العزيز مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم    79428 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع    7439 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  2  حاره وليد مهران  -  شبين القناطر  -  بملك /  محمد عدلى سلطان

112 - ابراهيم محمد مصطفى ابوعدس تاجر فرد سبق قيده برقم    82953 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

17950 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ميت حلفا-  

متفرع من ش خلف المعهد الدينى  - بملك / سعيد على ابراهيم

113 - احمد حسين عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    83415 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

19373 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عقار 7 -  

ش الصفا والمروه امام مسجد الصفا والمروه - الخصوص - بملك /اعتماد فتحى محمد

114 - تعديل السم التجاري الي // بقاله بكري تاجر فرد سبق قيده برقم    5264 قيد فى 10-04-2008 برقم 

ايداع    1807 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 1 

شارع عمرو بن العاص متفرع من شارع السلم _ بيجام - بملك/ محمد بكرى سليمان سيد

115 - اديب مجلى اديب مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم    51033 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    8151 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان / شارع  نور السلم - 

العكرشه - ابوزعبل البلد - ملك/ منال ابراهيم حبيب ابراهيم

116 - على عبدالستار محمد على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    56896 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع    

10805 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش قنطرة 

الشبيني - ملك/ عبدالوهاب عبدالوهاب السيد علي

117 - تعديل السم التجارى الى / الجيوشى لتجارة التكيفات تاجر فرد سبق قيده برقم    59727 قيد فى 

28-04-2019 برقم ايداع    4441 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى / طريق شبين القناطر قليوب امام مزلقان كفر شبين  - ملك / فاطمه عبدالهادى خالد منصور

118 - مصلح محمد عواد العزالى تاجر فرد سبق قيده برقم    62737 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    

11375 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الرئيسى الخر 

الى :- المريج - شبين القناطر - بملك/ وحيد عبدالحكيم عبدالباقى

119 - مصلح محمد عواد العزالى تاجر فرد سبق قيده برقم    62737 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

13488 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  :- المريج - 

شبين القناطر - بملك/ وحيد عبدالحكيم عبدالباقى

120 - بدوى السيد عبدالكريم عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    72764 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

4792 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2شارع علي يسن - المرج
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121 - وائل يحيي ابراهيم حسن ابورقيه تاجر فرد سبق قيده برقم    79011 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

6144 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /ش عمرو بن 

العاص - من ش الجمعيه - قليوب البلد - بملك / على سيد احمد طنطاوى

122 - عمرو حسن عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    81526 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع    

13760 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  5 شارع 

ابوكرم -باسوس- بملك/ امال حسانين حموده

123 - تعديل السم التجارى الى  1-  مكتب وليد حسين محمود محمد لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    

32450 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع    449 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /   كفر العرب- ملك / امل حسين محمود محمد هيكل

124 - احمد محمد عبدالسميع العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم    52152 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع    

10740 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الفيومى - م طوخ - القليوبيه 

- بملك / خالد عبدالمغنى عبدالمقصود

125 - خالد محمد عبدالرحمن احمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    72622 قيد فى 13-04-2021 برقم 

ايداع    4430 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تصحيح العنوان الى / 6 

ش محمد عبده - ابو سنه - ملك / محمد عبدالرحمن احمد محمد الخولى

126 - عصام عماد سلمه عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    83048 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع    

18199 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / وروره- 

اسفل كوبرى عثمان- ملك/ ناصر صالح خليل هجرس

127 - احمد محمد راشد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    21965 قيد فى 22-09-2011 برقم ايداع    

4550 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية سوق الثلثاء - م القناطر الخيريه 

- القليوبيه - بملك / ابراهيم امين ابراهيم

128 - عاطف صابر محمود قطية تاجر فرد سبق قيده برقم    26386 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع    

4485 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اجهور الكبرى- ملك/ عزيز 

السيد محمد

129 - محمود عبدالرازق حسن حسن شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    27526 قيد فى 28-11-2012 برقم 

ايداع    6122 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/شبرا 

هارش-ملك //محمود حسن بيومي

130 - محمد محمد الحسينى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    28217 قيد فى 20-01-2013 برقم ايداع    

391 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ فيل رقم 30- 

بلوك 17110- الحى العائلى- ملك/ محمد محمد الحسين ابراهيم

131 - جلل عبدة محسب ابو سعدة تاجر فرد سبق قيده برقم    31678 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    

6038 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل بالدور الرضى - برج 

الهدايه -  كفرالجزار - ملك/ هانى عبده محسب ابوسعده

132 - ايمان صبحى فرج حسان على تاجر فرد سبق قيده برقم    33921 قيد فى 28-05-2014 برقم ايداع    

3076 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:- ايمان 

صبحي فرج حسان

133 - شيماء السيد فتحى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    39597 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع    5476 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /كفر عثمان - كفر 

عزب غنيم  ملك /شيماء السيد فتحى السيد

134 - عصام محمود محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    48205 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع    

1816 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 2محل رقم 1, 2 بالعماره رقم 4  

أ عمارات مجلس المدينة بناحية اتريب بندر بنها بملك/عصام محمود محمد

135 - اشرف عبدا عبدالعظيم الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    52033 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع    

10466 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ميت كنانه  - بملك/ سعيد غانم 

رشيد
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136 - محمد عبدالمنعم عبدالسلم عفيفى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    71631 قيد فى 17-02-2021 برقم 

ايداع    1959 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

طريق مشتول شبين - امام قاعه ميلنو - ملك / حسن السيد زعبوط

137 - مني عصام عبدا محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    75431 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

11572 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  ش سيد 

السنوسى من محمد الخولى - الخصوص - ملك / مؤمن شاذلى حلمى محمود صقر

138 - كريم فتحي علي احمد مخلوف تاجر فرد سبق قيده برقم    76402 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

14033 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- عزبة احمد 

فوزي - ملك/ محمود عبدالحميد احمد الحلفاوي

139 - اسماعيل محمد محمود مغربي تاجر فرد سبق قيده برقم    80515 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

10853 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  ش طلعت أبو النصر  -  القلج    - 

 ملك /  قدري ناروز زخاري

140 - عمر عادل سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83369 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    19241 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / عزبة الجمال - 

باسوس - القناطر الخيريه - قليوبيه - بملك / عادل سعيد احمد

141 - خالد محمد عبد الرحيم الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    8761 قيد فى 01-12-2008 برقم ايداع    

5901 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش التلونى - مركز قليوب- 

القليوبية- ملك/ حازم صلح عبدالجواد

142 - محمد لطفى بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9461 قيد فى 03-02-2009 برقم ايداع    550 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 29 ب عزبة عويس 

- سرياقوس - ملك / عبدالسلم عمر عبدالسلم

143 - كريمة عبدالعاطى ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    23389 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش السلم / الحرس الوطنى - بنها 

-- ملك / السيد على محمد منصور

144 - مدحت عبدالعزيز عبدة رواش تاجر فرد سبق قيده برقم    26073 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع    

4030 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /  سندبيس - 

عزبه موسى - عنبر دور ارضى - ملك / عبدالعزيز عبده رواش

145 - احمد حنفى عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33984 قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع    

3180 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- شارع مجد 

السلم - منشيه الجبل الصفر - م الخانكه - القليوبيه - بملك / احمد حنفى عبدالفتاح احمد

146 - احمد صبحى نصار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35806 قيد فى 17-11-2014 برقم ايداع    

6460 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل بالدور الرضى - عقار رقم 

17 ش التحرير - الفلل- بنها - قليوبيه - بملك / احمد خيري راشد

147 - امينه عبدالعظيم محمود ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم    48621 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع    

2650 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسى الخر

148 - حمدى محمود عبدالجواد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    51963 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

10317 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قرقشنده  - ملك/ محمد محمد 

ابراهيم الدكروري

149 - زياد صلح طه الطباخ تاجر فرد سبق قيده برقم    55587 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع    7325 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحزانيه - شبين القناطر - قليوبيه - بملك 

/ خالد محمد محمد رجب وهاله صلح محمد رجب

150 - امين امين حسن جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    63206 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    12469 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / المنزله - ملك / 

محمد احمد السيد امين شافعى
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151 - عمرو الفولى عطوان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    65869 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    

5108 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / كفر حمزه _ 

عزبة المنطاوى بجوار ورشه الخشب _ بملك / زينات عبدالمنعم حسين الغنام

152 - رضا احمد سيد اسماعيل همام تاجر فرد سبق قيده برقم    68709 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    

10507 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى /   أبوالغيط 

- ملك/احمد ابراهيم عبدالغني علي الدين

153 - محمد على شحات محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    72526 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع    

4170 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش الجمعيه الزراعيه -سندوه - 

ملك //محسن علي شحات علي

154 - محمد أشرف سعيد عبدالغني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    80513 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع    10843 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  / 

 39  ش خالد بن الوليد  -  كفر حمزه  -  ملك  /  عادل على على ابوسبل 

155 - سامى سمير عبدالظاهر على جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    38751 قيد فى 13-05-2015 برقم 

ايداع    3967 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  كفر طحا -    ملك / سامى سمير عبدالظاهر على 

156 - احمد محمد حسن حسن هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    52160 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

10762 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / خلوه بدوى 

- ملك /  ناجى عبداللطيف احمد الجندى

157 - اسامه جمال جلل السباك تاجر فرد سبق قيده برقم    53023 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع    

1053 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- شارع 

عبدالعزيز عقرب - العكرشة - ابوزعبل - ملك/ اسامه جمال جلل السباك

158 - اسامه جمال جلل السباك تاجر فرد سبق قيده برقم    53023 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

18561 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- شارع 

عبدالعزيز عقرب - العكرشة - ابوزعبل- ملك/ اسامه جمال جلل السباك

159 - اسماعيل محمد محمود مغربي تاجر فرد سبق قيده برقم    80515 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

10853 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  ش طلعت أبو النصر  -  القلج    - 

 ملك /  قدري ناروز زخاري

160 - اسماعيل محمد محمود مغربي تاجر فرد سبق قيده برقم    80515 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

10853 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القلج البلد خلف المدرسة 

الثانويه م الخانكه / بملك/ اكرم احمد امين

161 - اسماعيل محمد محمود مغربي تاجر فرد سبق قيده برقم    80515 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

10853 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

القلج البلد خلف المدرسة الثانويه - بملك/ اكرم احمد امين

162 - اسماعيل محمد محمود مغربي تاجر فرد سبق قيده برقم    80515 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    

19887 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القلج البلد خلف المدرسة 

الثانويه م الخانكه / بملك/ اكرم احمد امين

163 - احمد معروف محمد السيد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    80917 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    

12119 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / منية السباع 

- ملك/ احمد سعيد عبدالعزيز عطيه

164 - القط خطاب محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30350 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع    

13319 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش السيد غزال - ملك / احمد 

عبدالنبى احمد
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165 - القط خطاب محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30350 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع    3791 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى :-  الحي الول -  

سنتر اللؤلؤه  -  مكتب  17    18  -  ملك مريم سامي عطا عوض 

166 - القط خطاب محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30350 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع    3791 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش السيد غزال - ملك / احمد عبدالنبى 

احمد

167 - القط خطاب محمد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30350 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع    3791 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 13319 بتاريخ 

2022/12/22

168 - نجلء حسين ابراهيم حسانين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    38904 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع    

4245 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / المنزله - 

بملك / ابراهيم عبدالحليم محمد حنفى

169 - محمد صابر محمود السيد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    40630 قيد فى 05-10-2015 برقم ايداع    

7330 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش مسجد ابو 

سالم - طنان - بملك / وليد شحته عبدالفتاح شلبي

170 - حسام الدين خالد السيد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    80168 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    

9760 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 58 -مجمع أ -المجمعات 

الصغيره والمتوسطه -المنطقه الجنوبيه -ملك/ حسام الدين خالد السيد

171 - كريمه شعبان محمود الشلقانى تاجر فرد سبق قيده برقم    80891 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    

12034 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع 

الرشاح بجوار محطة المياه - باسوس - بملك / مهند شعبان محمود الشلقانى

172 - مجدى فايق عزيز ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    1831 قيد فى 13-08-2007 برقم ايداع    

1951 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- 6 ش ايمن 

ياسين  من ش علم عبدالعظيم - ارض قنالتكس  - بملك / وائل عبدالفتاح اسماعيل

173 - سعيد محمود محمد السيد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    8043 قيد فى 11-10-2008 برقم ايداع    

4998 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي //طنان اخر 

البلد بجوار المقابر شارع منزل رمضان عيد -ملك //الفت محمد عبدا

174 - طارق الشربينى مصباح شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    18388 قيد فى 20-12-2010 برقم 

ايداع    6344 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن فى 

كفر الدبوس - ملك / سمير السعيد عبدالعظيم

175 - محمد محمد عاشور عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    27997 قيد فى 03-01-2013 برقم ايداع    52 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / بلل حسن محمد 

حسن

176 - وجدى عزت ذكى شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    32873 قيد فى 27-02-2014 برقم ايداع    

1172 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء محل رئيسى اخر بنشاط / 

عموم الستيراد 

بالعنوان / محل رقم )2 (الصالحيه - طوخ - القليوبية-  ملك / نجلء ابراهيم نجاح دياب

مودع برقم 5888 بتاريخ 2015/8/5 برقم سجل تجارى 32873

177 - نادر فاروق محمود رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    39707 قيد فى 28-07-2015 برقم ايداع    

5672 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى :- ش مسجد 

الفتح الشهاب - سنديون - ملك/ نادر فاروق محمود

178 - عبدا احمد شرف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67228 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

7804 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شارع الجسر 

- عزبة سويلم - باسوس -  ملك/ شرف أحمد شرف
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179 - شيماء محمد غريب مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    74558 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع 15 مايو - شبرا الخيمه ثان 

- القليوبيه - بملك / هبه سيد حسن احمد

180 - رافت احمد عبد العظيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    19342 قيد فى 17-03-2011 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- محل بالدور 

الرضي بعقار - سكة عبده - أبوالغيط - ملك/ طارق عبدا محمد أمين جاد

181 - عبدالباقي محمد عبدالباقي محمد الطنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    20581 قيد فى 2011-06-14 

برقم ايداع    2693 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- 

29 ش بركات المتفرع من ش الشموت - منشية النور- ملك/ احمد عبدالعزيز رمضان

182 - احمد محمد على حسن حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    23603 قيد فى 01-02-2012 برقم ايداع    

565 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

8814 بتاريخ 2018/9/12 والمقيد برقم 23603 سجل الغرفه التجاريه بالقليوبيه

183 - محمود على حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    41554 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع    8997 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 3ش الجامع الكبير - 

الحفير - الخصوص - ملك/ شعبان عبدالفتاح محمد نوفل

184 - رشا عبداللطيف عبدالمجيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    48868 قيد فى 04-04-2017 برقم 

ايداع    3189 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / كفر 

منصور  - ملك / السيد عبداللطيف عبدالمجيد عبدالحميد

185 - منصور احمد منصور سالم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    51385 قيد فى 17-10-2017 برقم 

ايداع    8963 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  الى / 

عرب الرواشدة - ميت كنانه - ملك / حسين احمد منصور

186 - ابراهيم جمعه ابراهيم احمد فخرالدين تاجر فرد سبق قيده برقم    52443 قيد فى 24-12-2017 برقم 

ايداع    11517 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر 

الكائن فى حوض ابو اسماعيل رقم 8- قريه الزهويين - ملك/  عماد نجيب محمد عوض

187 - ابراهيم جمعه ابراهيم احمد فخرالدين تاجر فرد سبق قيده برقم    52443 قيد فى 24-12-2017 برقم 

ايداع    11517 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش 

اللواء صلح حمزه - عزبة مصطفى بك حمزه - الكوم الحمر - بملك / صلح محمد كمال حمزه

188 - ورده عيسى عبده عبدالخالق سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    54526 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

17719 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار2- شارع شرق الستاد - 

خلف مسجد ابراهيم مرسى - بنها الجديده - ملك/ رافت عفيفى محمد جاب ا

189 - ورده عيسى عبده عبدالخالق سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    54526 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

4646 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع المودع برقم 

17719 إلى:- عقار2- شارع شرق الستاد - خلف مسجد ابراهيم مرسى - بنها الجديده - ملك/ رافت عفيفى 

محمد جاب ا )مع إلغاء الفرع(

190 - ورده عيسى عبده عبدالخالق سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    54526 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

4646 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان المحل الرئيسي 

إلى:-  شارع ترعه التل تقسيم التسنيم برج المدينه المنوره   - ملك /  صابر محمد عبده محمد 

191 - عايده صابر عبدالرحمن حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    71418 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    

1467 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى  /  عرب الحارث    -  ملك / سامح عبدالوهاب عبدالرحمن 
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192 - احمد على عبدربه شحاته نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    72830 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع    

4982 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي //برج 

ابوالدهب -منطقه الفلل قبل كوبري الفحص بنها الجديده -ملك //ولء شحاته عبدربه

193 - محمد مقبول مقبول سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    82662 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

17050 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك / احمد 

عبدالعزيز عزت جلل

194 - عصام خالد عباس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    83609 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع    

20096 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش العاشر من رمضان - قليوب 

البلد - بملك / ايمن سيد بلطه

195 - حسام الدين عبدالنبى مصطفى السيد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم    9939 قيد فى 2009-03-07 

برقم ايداع    1143 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- 

شقه بالدور الرضي - طنان - ملك/ ضياء الدين عبدالنبي مصطفى السيد

196 - ناصر ماهر احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    10783 قيد فى 14-05-2009 برقم ايداع    

2202 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / ش الرشاح 

بجوار كشري كامل - طنان - مركز قليوب - القليوبية - بملك / محمد عبدالمؤمن عبدالحكيم

197 - محمود محمد محمد احمد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    11192 قيد فى 14-06-2009 برقم ايداع    

2707 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / شبرا هارس 

- ملك / محمد محمد احمد بحيرى شاهين

198 - مصطفى محمود عبدالغفار نادى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    13668 قيد فى 2009-12-27 

برقم ايداع    5927 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

7 ش محمود باطه -  ابو الغيط - ملك / محمود احمد ابراهيم

199 - عاطف صابر محمود قطية تاجر فرد سبق قيده برقم    26386 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع    

4485 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

  

 تعديل العنوان  الى  /  اجهور الكبرى -   ملك /  عزيز السيد محمد 

200 - عاطف صابر محمود قطية تاجر فرد سبق قيده برقم    26386 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع    

4485 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  الى  /  اجهور 

الكبرى  -  ملك  /  عمر ابراهيم ابراهيم قنديل 

201 - عاطف صابر محمود قطية تاجر فرد سبق قيده برقم    26386 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع    

4485 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء نشاط التابع بالعنوان   /  

اجهور الكبرى  -  ملك  /  عمر ابراهيم ابراهيم قنديل 

202 - عاطف صابر محمود قطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    26386 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    

19812 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى  /  اجهور 

الكبرى -  ملك  /  عمر ابراهيم ابراهيم قنديل 

203 - عبدالوهاب ابوالفتوح عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36588 قيد فى 11-01-2015 برقم 

ايداع    201 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية انهاء نشاط الفرع

204 - محمد صلح الصابر عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    43888 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع    

3850 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / باسوس - 

بجوار مصنع كوكاكول - بملك / محمد محمود احمد عبدالحى

205 - محمد عصمت محمود حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    52944 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    

851 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع أبوالعزم - مدينة طوخ - 

القليوبيه - ملك/ محمد عصمت محمود حسنين
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206 - محمد عصمت محمود حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    52944 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

10413 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية شارع أبوالعزم - مدينة طوخ - 

القليوبيه - ملك/ محمد عصمت محمود حسنين

207 - حسن فايد حسن زعتر تاجر فرد سبق قيده برقم    57645 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

12917 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- مكتب رقم 

5 بالقطعه رقم 6 خدمات اسكان 63م - شباب العبور- ملك/ غريب محمود هاشم

208 - رافت عدالعظيم محمد على عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم    62688 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    

11258 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء رئيسى اخر بالعنوان / 

جمجره الجديده - ملك/ حسن احمد حسن عبدالرازق-بنشاط/ معلف لتربيه وبيع المواشى الحلبه-مودع برقم 

3452 بتاريخ 2021/3/22 ومقيد برقم 62688 سجل الغرفة التجاريه بالقليوبية

209 - عاطف محمود عبد الواحد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم    77440 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

1610 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن فى حوض 

الجبل المستجد رقم 11 طريق - العاشر من رمضان

210 - فاتن عبدالنبى ابراهيم ابو سبيع تاجر فرد سبق قيده برقم    28505 قيد فى 06-02-2013 برقم ايداع    

805 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى :- فاتن 

عبدالنبى ابراهيم ابوسبيع

211 - طه اشرف طه محمد ابوحمود تاجر فرد سبق قيده برقم    49856 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع    

5531 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:- مالك 

كمال منصور

212 - حماده محمد حسن عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    52728 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

14160 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:- ملك/

سعد أحمد حسن نصر

213 - حماده محمد حسن عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    52728 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع    

330 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى:- ملك/سعد 

أحمد حسن نصر

214 - علء محسن احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    62295 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

10386 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الي الحى 

الثانى - محليه 34 عماره رقم 16 - محل 18 - عمارات الشمس- العبور - القليوبيه - بملك / محمد فؤاد محمد 

المودع برقم3382 بتاريخ 2022/3/3 وتم محوه

215 - علء محسن احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    62295 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

10386 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان للرئيسي الي /

السد - مركز قليوب - القليوبيه - ملك أكرم سمير عبدالعزيز محمد

216 - علء محسن احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    62295 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

3382 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /الحى الثانى - 

محليه 34 عماره رقم 16 - محل 18 - عمارات الشمس- العبور - القليوبيه - بملك / محمد فؤاد محمد

217 - كريم سيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    69252 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    

11578 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر حاجر الرياينه - ملك / عمر 

محمد خليل عطيتو

218 - هيام حميد ابراهيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    82307 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

16030 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /عزبة 

فرجانى - الحصه  - ملك / عواطف عبدالعاطي عمر فرجاني

219 - محمد حمد خليل محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    8860 قيد فى 16-12-2008 برقم ايداع    

6037 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مدخل الحدادين - كفر الحدادين - 

بملك/ حمد خليل محمود عيسى
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220 - محمد عمر حسن عبدالحميد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    15208 قيد فى 15-04-2010 برقم ايداع    

1828 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر الجمال - ملك/ نجوان حامد 

محمد

221 - بدر عبدالرازق عبدالنبى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    21726 قيد فى 04-09-2011 برقم ايداع    

4229 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- شقه بالدور 

الرضي - كفر السبيل عزبة أغا -حلبه - ملك/ محمد عبدالرازق عبدالنبي بدر

222 - احمد على احمد ابو العطا تاجر فرد سبق قيده برقم    22518 قيد فى 02-11-2011 برقم ايداع    

5323 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عزبة ابواسماعيل - قليوب البلد - 

ملك/ محمد رزق عبدالهادي حسن

223 - سعيد منصور عوض المل تاجر فرد سبق قيده برقم    29461 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع    

2320 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

 تعديل العنوان الى  /  الزهويين  -  القطعه رقم  76  بحوض ابواسماعيل رقم  8  التابع لزمام قريه الزهويين  -  بملك /  

سعيد منصور عوض المل 

224 - حسن نصر مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    38129 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع    

2804 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ارض 

المشتل- متفرع من طريق بهتيم بلقس العمومى- ملك/ محمد محمود حسن

225 - محى عبدالناصر محى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    54452 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع    

4453 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي /عنبر بالدور 

الرضي - حوض السبيل - باسوس - ملك / زينب احمد حسانين نجم

226 - زكى محمد زكى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    69306 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    

11692 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الى /  

ابوالغيط  - ملك/ ناصر عبدالمجيد حسين

227 - زكى محمد زكى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    69306 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    

11692 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع بالعنوان /  ابوالغيط 

- ملك/ ناصر عبدالمجيد حسين

228 - محمد مرزوق على عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم    71496 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

1653 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- السفاينه - 

ملك/ احمد عواد احمد

229 - محمد مرزوق على عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم    71496 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

1653 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان إلى:- طريق بلتان 

- بلتان - ملك/ السيد شريف محمد شحاته

230 - محمد مرزوق على عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم    71496 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع    

12391 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية السفاينه - مركز طوخ - 

القليوبيه - ملك/ احمد عواد احمد

231 - محمود نعمه ا ابراهيم ابو السول تاجر فرد سبق قيده برقم    75109 قيد فى 28-09-2021 برقم 

ايداع    10726 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

ابو الغيط - بملك / عبير سيد حسين محمد حجاب

232 - رضا لبيع الطارات والبطاريات تاجر فرد سبق قيده برقم    81635 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    

14078 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل رقم2 - امام المزلقان -  

كفرالجمال  - ملك / احمد على محمود زكى
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النشاط

1 - عبد المجيد احمد عبد المجيد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  303 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع    

313وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع وتشغيل وتشكيل معادن

2 - رضا قاسم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  27629 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع    6277وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى / بيع ادوات كهربائيه

3 - حماده السيد محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  30034 قيد فى 29-05-2013 برقم ايداع    3263وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- استيراد وتصدير وتوريدات عمومية ومقاولت 

عامه ) وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك 

بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصريه وكذا فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (

4 - تامر عدلى يوسف جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  44774 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع    5710

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب توريدات عموميه وتجارة 

الخشاب والمعادن )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

5 - مصطفى محمد مصطفى بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  48192 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع    

1795وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- مكتب تاجير سيارات

6 - اسامه جمال جلل السباك تاجر فرد سبق قيده برقم  53023 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع    1053

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع اقراص اللومنيوم

7 - عبدالغنى فتحى عبدالغنى امام تاجر فرد سبق قيده برقم  63684 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    337

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/  تشكيل وتشغيل معادن

8 - محمد مصطفى محمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  76444 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

14188وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مزرعة لتربية وبيع دواجن

9 - محي مهدي حامد حسن رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  82434 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

16402وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مكتب مقاولت عمومية و 

توريدات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

10 - حسين مسعد حسين هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  82900 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    17780

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / معرض لتجاره السيارات المستعمله

11 - رمضان مصطفى عبد الونيس ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82908 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

17807وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :  المقاولت العامه وتوريد 

السمنت والزلط والرمل والسن والصاج والكروم والستانلس والزلط والنحاس واللومنيوم وجميع انواع الورق 

والكرتون والبلستيك والملبس والقمشه وادوات الكهربائيه وادوات السباكه والدوات المكتبيه وقطع غيار 

السيارات والمعدات واجهزه المحمول وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى  والتوريدات العموميه ) 

فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله وفيما عدا الملبس العسكريه (

12 - صبرى وحيد زايد حسب ا حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  82910 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

17809وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :   المقاولت العامه وتوريد 

السمنت والزلط والرمل والسن والصاج والكروم والستانلس والزلط والنحاس واللومنيوم وجميع انواع الورق 

والكرتون والبلستيك والملبس والقمشه وادوات الكهربائيه وادوات السباكه والدوات المكتبيه وقطع غيار 

السيارات والمعدات واجهزه المحمول وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى  والتوريدات العموميه ) 

فيما عدا الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله  وفيما عدا الملبس العسكريه (

13 - امين احمد البهى امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10559 قيد فى 26-04-2009 برقم ايداع    1914

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /  ثلجة حفظ وتبريد وفرز وتجهيز 

الخضروات والفاكهه

14 - رضا عبدالعزيز طة الكرشب تاجر فرد سبق قيده برقم  29762 قيد فى 07-05-2013 برقم ايداع    

2801وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(
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15 - عبدا مسعد عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  32806 قيد فى 24-02-2014 برقم ايداع    1071

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /مكتب دعايه واعلن وتصميمات 

جرافيكس وطباعه لدى الغير وتنظيم معارض ومؤتمرات غير سياحيه  كما هو وارد بصورة الحفظ فيما عدا 

الصحف والمجلدات والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه بعد الحصول على التراخيص اللزمه وذلك 

فيما عدا النترنت

16 - عمرو صالح يوسف مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  73276 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع    6112

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط  الى / بيع ادخنه ومواد غذائيه

17 - محمد الهادي عبدالفتاح عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم  78872 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

5791وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / دش وخلط العلف

18 - تعديل السم التجاري الى / مكتب نعمان للبقاله تاجر فرد سبق قيده برقم  80730 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع    11513وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله

19 - محمود جمال محمد احمد سيد وافى تاجر فرد سبق قيده برقم  81565 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع    

13887وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / اعاده تدوير بلستيك

20 - عماد محمود حسين احمد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  35783 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع    

6414وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب نقل عمال )وذلك دون 

توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

21 - حمدى محمود عبدالجواد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  51963 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

10317وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب رحلت ونقل عمال 

وتجاره سيارات جديده ومستعمله )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي(

22 - عبدالغنى عبدالسميع احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56839 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع    

10573وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع اخشاب

23 - حسام عبدالرازق محمد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  63248 قيد فى 15-12-2019 برقم ايداع    

12554وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط :- تجارة اكسسوارات محمول ) 

وذلك دون استخدام النترنت والكمبيوتر والطباعة(

24 - اسلم عادل سالم ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  65142 قيد فى 27-04-2020 برقم ايداع    3590وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  /  نقل عمال 

25 - حسام محمد السيد محمدى البردينى تاجر فرد سبق قيده برقم  65652 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع    

4674وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :  ورشه نجاره

26 - رحاب محمد الكريدى الحفنى ابوعلى تاجر فرد سبق قيده برقم  66798 قيد فى 11-08-2020 برقم ايداع    

6950وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / استيراد وتصدير وتجارة وتوريد 

اكسسوارات الموبايل وسماعات البلوتوث واكسسوارات الكمبيوتر  )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وذلك دون 

توريد العمالة والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

27 - ابانوب صبرى عبر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  77996 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

3186وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى / تصنيع وبيع اكسسوارات 

وادوات كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر والطباعه وكاميرات المراقبه (

28 - يحيى هندى عبدالهادى منهي هندى تاجر فرد سبق قيده برقم  80862 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

11910وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع وتجاره بيض

29 - رضا مسعود عبدالغفار الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  82853 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

17612وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / زراعة وشراءالمنتجات الزراعيه

30 - محمد السيد عوض محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  24292 قيد فى 25-03-2012 برقم ايداع    

1497وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اداره الكافيهات ومطاعم )وذلك دون 

عرض المصنفات وإستخدام النترنت(
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31 - محمد السيد عوض محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  24292 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع    

8889وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط الفرع الى / اداره الكافيهات والمطاعم )

وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(

32 - مريه نصر مهنى عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  41520 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع    

8945وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى /  توريدات وتركيبات أجهزة 

إنذار سرقه وحريق )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

33 - اكرامى فايز محمد سعد الكمار تاجر فرد سبق قيده برقم  44039 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع    

4161وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط / توريدات عموميه )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

34 - حسن السيد عبدالعليم السيد طبل تاجر فرد سبق قيده برقم  56324 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع    

9196وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مخبز سياحى

35 - ريمون سدراك اسكندر سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم  64750 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

2690وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- تجارة ذهب وفضة واكسسوارات 

) وذلك بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين 

والتجارة الداخليه(

36 - محمد حسن محمد عبدالرحمن ابو عيده تاجر فرد سبق قيده برقم  83173 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع    18609وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة تصنيع اخشاب

37 - رضا محمد عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50555 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع    6954

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مكتب نقل عمال)وذلك دون توريد العماله 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

38 - امين امين حسن جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  63206 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    12469وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط \بيع مستلزمات طبيه ) المصرح بتداولها وذلك عدا 

الدويه البشريه ومستلزماتها ومشتقاتها (

39 - ممدوح محمد محمد فهمى حمزه علما تاجر فرد سبق قيده برقم  76493 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

14314وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مخبز افرنجى

40 - محمد السيد مصطفى احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  80154 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

9705وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مدشة حبوب متكامله وبيع 

الحبوب والعلف واضافات العلف

41 - عاشور مهدي عبدالغني الخضراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  83017 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع    

18119وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع بلستيك حقن ونفخ

42 - منصور محمد الشبراوى عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  50697 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع    

7359وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- تصنيع احذية

43 - احمد توفيق حسن زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  52255 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    11010

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مصنع خرطوم بلستيك

44 - احمد محمد عطيه غنيمى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  58798 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع    

2263وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تاجير معدات دي جى وليزر ل 

يت ) دون عرض المصنفات وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

45 - مصطفى احمد محمد حسن خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  63510 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع    

13162وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت عامه

46 - نجلء محروس ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69379 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

11816وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / نقل وتوزيع المواد البتروليه )

وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

47 - محمد عبدالرحمن محمد محمد يوسف غنام تاجر فرد سبق قيده برقم  74752 قيد فى 08-09-2021 برقم 

ايداع    9842وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // بيع ادوات كهربائيه
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48 - رمضان مصطفى متعهد نقل عمال تاجر فرد سبق قيده برقم  25193 قيد فى 30-05-2012 برقم ايداع    

2749وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /  توريدات عموميه  )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

49 - فيصل عيد سلمة سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  30746 قيد فى 27-08-2013 برقم ايداع    4471

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون 

توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

50 - القليوبي لقص الورق تاجر فرد سبق قيده برقم  71084 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    772وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع قص ورق  ) فيما عدا الطباعة (

51 - احمد عبدا عبدالحميد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  71371 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع    

1379وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- مخبز كريب وعيش سورى

52 - اسلم ابراهيم عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71681 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    

2058وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجهيز محلت تجاريه ) بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (

53 - رضا علي زكي علي مرشد تاجر فرد سبق قيده برقم  79526 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    7789

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط :- تصوير مستندات ) فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

54 - زكى ابراهيم زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7068 قيد فى 29-07-2008 برقم ايداع    3864وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشة نجاره واثاث

55 - سيد كامل سعد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  25821 قيد فى 29-07-2012 برقم ايداع    3671

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون 

توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

56 - اسماعيل محمد عفيفى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  48123 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع    1661

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مصنع بانيوهات واحواض

57 - حسام حسن مرجان عبدالقادر محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  59382 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

3641وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :- سيشن تصوير مناسبات ) فيما 

عد اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

58 - عيد عبدالنبى عبدالظاهر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  66646 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    

6607وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- محل بيع حلويات

59 - سيد ابراهيم على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  67450 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    8208وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اضافه نشاط  /  دخول مزادات وتجاره الخرده 

60 - رباب عبدالمنعم محمد مرسي سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  80014 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

9278وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- بيع لوازم عرائس

61 - احمد سلمه عطيه حسن الشعراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  81260 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع    

13021وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة تصنيع الخشاب 

للموبيليا

62 - مصطفى السيد سليمان السيد الفحل تاجر فرد سبق قيده برقم  81999 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع    

15167وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف للنشاط :- توريدات عموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (

63 - عادل عوض ا حنين حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  3029 قيد فى 17-11-2007 برقم ايداع    3247

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / محل بيع  بلستيك

64 - هانى عزمى عبده مغنم تاجر فرد سبق قيده برقم  7704 قيد فى 06-09-2008 برقم ايداع    4597وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط / تصدير )وذلك في حدود القرارات واللوائح 

والقوانين المنظمة لذلك(
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65 - عبدا احمد موسى ازامل تاجر فرد سبق قيده برقم  15353 قيد فى 27-04-2010 برقم ايداع    2020

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس 

العسكريه واكسسواراتها (

66 - محمد محمود عبدالفتاح صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  22919 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

5866وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مستودع لتجاره قطع غيار 

الموتسيكلت

67 - احمد قطب السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44290 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    4674وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد مهمات ومعدات المن الصناعي

68 - طارق عبدا جوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57767 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    

13267وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة اعلف

69 - حسن رمضان حسن محمد الغزولي تاجر فرد سبق قيده برقم  68130 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع    

9438وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :-  مصنع تخريز وحقن بلستيك 

70 - عبدا محمد سيد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  77732 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

2448وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع ادوات واجهزه منزليه 

صغيره ) فيما عدا الكمبيوتر (

71 - طارق محمد عبدالمنطلب عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  83338 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    

19157وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /محل بيع زيوت وتوريدات 

زيوت

72 - سيد بدوى سيد ابراهيم مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  3186 قيد فى 26-11-2007 برقم ايداع    

3419وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط/ الستيراد والتصدير )وذلك فيما عدا 

المجموعة 1 9 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية(

73 - عاطف محمد ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  12741 قيد فى 18-10-2009 برقم ايداع    

4665وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع خرطوم بلستيك

74 - غريب السيد محمد سالم حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  17864 قيد فى 03-11-2010 برقم ايداع    

5662وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / صناعه وتشكيل  وتشغيل 

المعادن

75 - سمر علء السيد محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  57631 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

12893وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت ونقل عمال )

وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

76 - مصطفي يونس عبد الرشيد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  80715 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

11431وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشه حداده وبرجولت

77 - صباح محمد شوقي إبراهيم بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  81374 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع    

13301وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ حظيره تربية وبيع مواشى 

حلبة وتسمين

78 - غاده يحى ياسين حسين شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  82298 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

16002وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :- تصدير ) فى حدود اللوائح 

والقوانين المنظمه لذلك (

79 - احمد حسين عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83415 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

19373وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد اجهزة كهربائيه وكابلت 

كهربائيه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

80 - اديب مجلى اديب مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  51033 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    8151وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصنيع وتخريز البلستيك

81 - على عبدالستار محمد على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  56896 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع    

10805وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- بقالة
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82 - تعديل السم التجارى الى / الجيوشى لتجارة التكيفات تاجر فرد سبق قيده برقم  59727 قيد فى 

28-04-2019 برقم ايداع    4441وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

معرض لتجارة وبيع التكيفات

83 - بدوى السيد عبدالكريم عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  72764 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

4792وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- مكتب رحلت ) وذلك دون توريد 

العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

84 - فرج ا شمس الدين محمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  80212 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    

9882وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط  :-  توريدات مواد التشطيب والحديد 

والنحاس والستانلس والخشب والبلستيك واللمونيوم واللوميتال وقطع الغيار وصيانة المعدات لدى الغير وتوريد 

نقل ثقيل وخفيف  ) وذلك دون توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (

85 - محمود كمال محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  81502 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع    

13677وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب توريدات عموميه )وذلك 

دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

86 - أحمد عبده سليمان محمد بريك تاجر فرد سبق قيده برقم  82960 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

17986وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب توريدات عمومية )وذلك 

دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

87 - فتحى السيد عبدالمجيد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  39116 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع    

4602وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع منتجات البان

88 - احمد محمد عبدالسميع العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم  52152 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع    

10740وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط :- بيع الغذيه والمشروبات والتبغ 

بالجمله

89 - راضى على حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  53915 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع    3078وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الي /مقاولت عموميه وتوريدات عموميه)وذلك 

دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

90 - محمد توبة عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71481 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    1603

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /توريد كرتون وخدمات بيئيه خاصه 

بجمع ونقل المخلفات )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت ودون توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

91 - نجلء سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83146 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    18530

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- توريدات عمومية ) وذلك دون توريد 

العمالة والكمبيوتر والنترنت (

92 - عاطف صابر محمود قطية تاجر فرد سبق قيده برقم  26386 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع    4485

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع خرده )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة (

93 - محمود عبدالرازق حسن حسن شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  27526 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع    

6122وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي//مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك 

دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

94 - جلل عبدة محسب ابو سعدة تاجر فرد سبق قيده برقم  31678 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    

6038وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط / كافتيريا ) تحضير مشروبات ساخنه 

وبارده ( )وذلك دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(

95 - عصام محمود محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  48205 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع    1816

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /  بيع  المشروبات الساخنه والبارده  وذلك 

دون عرض المصنفات وإستخدام النترنت(

96 - كريم فتحي علي احمد مخلوف تاجر فرد سبق قيده برقم  76402 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

14033وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- تجميع وبيع البان
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97 - عبدالمجيد حسني عبد المجيد غنيم باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  79162 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع    6620وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- توريدات غذائية ) وذلك 

دون توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (

98 - محمد عواد محمد على عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  81899 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع    

14894وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه وتوريدات 

عامه وتوريد قطع غيار سيارات ومعدات ثقيله ونقل لحساب الغير وتوريد مستلزمات الكهرباء والسباكه والحداده 

والنحاس واللمونيوم والخشاب والزجاج واللومينتال والسراميكوتوريد العدد واللت الكهربائيه ومواد الكيمويات 

ومواد البناء والزيوت ومواد النسيج والملبس ومستلزمات الفنادق واللوازم الطبيه ) فيما عدا الدويه ودون توريد 

العماله والحاسب اللى والطباعه والنترنت وعدا الملبس العسكريه واكسسوراتها وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه (

99 - محمد لطفى بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9461 قيد فى 03-02-2009 برقم ايداع    550وفى 

تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع كرتون ) فيما عدا الطباعه (

100 - كريمة عبدالعاطى ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  23389 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

275وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  محل بيع بسكويت وحلوى اطفال

101 - مدحت عبدالعزيز عبدة رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  26073 قيد فى 23-08-2012 برقم ايداع    

4030وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجميع وتكسير وتعبئه جميع 

انواع البلستيك

102 - زياد صلح طه الطباخ تاجر فرد سبق قيده برقم  55587 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع    7325

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تعبئة وتغليف مواد غذائية ) صلصة طماطم 

- مربى وعصائر - هريسة ( فيما عدا الطباعه

103 - امين امين حسن جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  63206 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    12469

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /  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(

104 - مصطفي محمد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76562 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع    

14475وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /تجاره دقيق بالجمله

105 - مني عبدالهادي محمد احمد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  81997 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع    

15163وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ معمل البان

106 - أحمد حمدي محمد محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  82220 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع    

15780وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجهيز وتعبئه وفرم وتجميد 

اللحوم والدواجن

107 - طه السيد السيد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم  268 قيد فى 23-04-2007 برقم ايداع    276وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اضافه نشاط  /  تقسيم اراضى 

108 - أضافة السم التجارى الى محمد طارق الشحات الشحات لتجارة السيارات الجديده والمستعمله تاجر فرد 

سبق قيده برقم  27874 قيد فى 23-12-2012 برقم ايداع    6640وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- معرض تجاره سيارات مستعملة وجديده

109 - هانى محمد سعد صابر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29234 قيد فى 26-03-2013 برقم ايداع    

1942وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب رحلت ونقل عمال وتأجير 

سيارات )وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

110 - صفوت السيد الطنطاوى الصادق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  61815 قيد فى 29-09-2019 برقم 

ايداع    9300وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /محل لتجاره السمنت 

اسمنت ومواد بناء

111 - حسام الدين خالد السيد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  80168 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    

9760وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //صناعات بلستيكيه
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112 - محمود احمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82999 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع    

18073وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مخبز افرنجى وتصنيع حلوى 

من عجين

113 - سيد رشاد رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83182 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

18630وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة نجارة اخشاب

114 - سيد فرج عبداللطيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83445 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع    

19487وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامه

115 - سعيد محمود محمد السيد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم  8043 قيد فى 11-10-2008 برقم ايداع    

4998وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /ورشه نجاره

116 - نادر فاروق محمود رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  39707 قيد فى 28-07-2015 برقم ايداع    

5672وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة ملبس جاهزه ) وذلك فيما 

عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (

117 - دعاء فاكر نعيم سيد عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم  67202 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

7760وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط الى:- تجارة اخشاب ديكورات 

المحلت

118 - محمد احمد على خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  10662 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع    2044

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ توريدات عمومية )وذلك دون توريد 

العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

119 - مازن نصر محمود نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  10765 قيد فى 13-05-2009 برقم ايداع    2176

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب توريدات عمومية  واستيراد 

وتصدير ) وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت وفيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

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

120 - رافت احمد عبد العظيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  19342 قيد فى 17-03-2011 برقم ايداع    

1105وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- سوبر ماركت )تجارة مواد 

غذائيه(

121 - اصيلة صبحى عطية وهبة تاجر فرد سبق قيده برقم  20483 قيد فى 08-06-2011 برقم ايداع    

2561وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى :- مكتب رحلت ونقل عمال )

وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

122 - اشرف خلف برزى عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  42810 قيد فى 25-02-2016 برقم ايداع    

1653وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط  /  بيع برامج كمبيوتر  )  فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه     والكاميرات اللسلكية وبعد الحصول 

على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة (

123 - عصام خالد عباس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  83609 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع    

20096وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /  وكيل بالعموله لبيع الملبس الجاهزه 

رجالى  ) وذلك عدا الملبس العسكريه وإكسسواراتها (

124 - ناصر ماهر احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  10783 قيد فى 14-05-2009 برقم ايداع    2202

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشة نجارة موبيليا

125 - على عبدالرحيم محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21385 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع    

3753وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير )وذلك في حدود القرارات 

واللوائح والقوانين المنظمة لذلك(

126 - عاطف صابر محمود قطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  26386 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    

19812وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله

127 - عاطف صابر محمود قطية تاجر فرد سبق قيده برقم  26386 قيد فى 11-09-2012 برقم ايداع    

4485وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع خرده )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة (
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128 - فاطمه عبدالهادى عبدالسلم صوابى تاجر فرد سبق قيده برقم  10840 قيد فى 19-05-2009 برقم ايداع    

2268وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- محل بقالة

129 - رضا عطية عاشور الكردى تاجر فرد سبق قيده برقم  27446 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره المبيدات والمخصبات الزراعيه 

)وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه وفي حدود القرارات واللوائح والقوانين المنظمة(

130 - تعديل السم التجاري :- ابراهيم محمد حسين محمد ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم  32435 قيد فى 

26-01-2014 برقم ايداع    425وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى:- 

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(

131 - محمد جمال عبد الحكيم عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  58025 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع    413

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجاره مواد غذائيه بالجمله

132 - تعديل السمه التجاريه الي / مكتب الرهف للمقاولت والستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  60707 قيد فى 

17-07-2017 برقم ايداع    6755وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط استيراد )

وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على 

الصادرات والواردات المصرية(

133 - عصام السيد حسينى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62942 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع    

11884وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- توريدات عموميه )وذلك دون 

توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

134 - كريم سيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69252 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    11578

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مصنع كراسى بلستيك

135 - جلل عاطف جلل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  82409 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع    

16324وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط الى  /  مكتب ديكورات حديثه

136 - حسين جمال قاسم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6256 قيد فى 10-06-2008 برقم ايداع    2940

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط الفرع الى /  صيانة معدات وتوريدات عموميه 

ومقاولت اختبارات التربه المعمليه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

137 - حسين جمال قاسم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6256 قيد فى 12-01-2011 برقم ايداع    236

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /  صيانة معدات وتوريدات عموميه 

ومقاولت اختبارات التربه المعمليه )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(

138 - هلل عبد المرضى عبد الفتاح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  53910 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع    

3067وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / المقاولت التكميليه

139 - محمد مرزوق على عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم  71496 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع    

12391وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- تجاره وتوزيع مواد غذائيه فيما 

عدا الطباعة

140 - محمد مرزوق على عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم  71496 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

1653وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط إلى:- بقاله بالجمله

141 - مروه السيد عليمي دومه تاجر فرد سبق قيده برقم  75717 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    12287

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط :- بيع وتوزيع اسمده ومخصبات زراعيه

142 - جمال سيد سيد ابو السول تاجر فرد سبق قيده برقم  80376 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

10447وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط :- حقن بلستيك

143 - رضا لبيع الطارات والبطاريات تاجر فرد سبق قيده برقم  81635 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    

14078وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط :- معرض بيع دراجات بخاريه
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27629 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2012  برقم ايداع 6,277.000 الى :  تعديل السمه التجاريه  الى / المانه لبيع  الدوات الكهربائيه

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76005 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2021  برقم ايداع 13,008.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- مؤسسه المانه لتجاره مواد البناء

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   80411 وتم ايداعه بتاريخ   

27-07-2022  برقم ايداع 10,551.000 الى :  تعديل السم التجارى الى / محمود محمد عبدالعظيم محمد 

الوكيل

4 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82434 وتم ايداعه بتاريخ   

31-10-2022  برقم ايداع 16,402.000 الى : تعديل السمة التجارية :- العالميه للمقاولت العمومية 

والتوريدات

5 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82900 وتم ايداعه بتاريخ   

21-11-2022  برقم ايداع 17,780.000 الى : تعديل السمه التجاريه /  معرض الدولي لتجاره السيارات 

المستعمله

6 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   26907 وتم ايداعه بتاريخ   

11-10-2012  برقم ايداع 5,207.000 الى : تعديل السم التجاري الي//احمد جابر محمد قابيل

7 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   80730 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2022  برقم ايداع 11,513.000 الى : تعديل السم التجاري الى / مكتب نعمان للبقاله

8 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   83207 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 18,697.000 الى : عبدا مجدى سيد محمد

9 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83207 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 18,697.000 الى : روز كيدز وكيل بالعمولة

10 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63248 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2019  برقم ايداع 12,554.000 الى : السمة التجارية :- مؤسسة اي ام دبليو لكسسوارات 

المحمول

11 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64750 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2020  برقم ايداع 2,690.000 الى : اضافة سمة تجارية :- العياد لتجارة الذهب والفضة 

والكسسوارات

12 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67957 وتم ايداعه بتاريخ   

21-09-2020  برقم ايداع 9,113.000 الى : 

تعديل السم التجارى الى  /  سمير شحاته للمشغولت الذهبيه 

13 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76460 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2021  برقم ايداع 14,227.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / الحمد للثاث المودرن

14 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82517 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2022  برقم ايداع 16,647.000 الى : 

اضافه سمه تجاريه  /  الجنرال للتوريدات العموميه 

Page 116 of 155 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 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82774 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-11-2022  برقم ايداع 17,386.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / سبارك للصناعات 

spark البلستيكيه

16 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63510 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-12-2019  برقم ايداع 13,162.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /مكتب نكست للمقاولت 

العامه

17 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69379 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2020  برقم ايداع 11,816.000 الى : تعديل السمه التجارية الى /  الوطنى لنقل وتوزيع 

المواد البتروليه

18 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83246 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2022  برقم ايداع 18,854.000 الى : اضافه سمه تجاريه / ميجا ترانس للنقل

19 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30746 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-08-2013  برقم ايداع 4,471.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ المل للرحلت ونقل العمال

20 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66227 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2020  برقم ايداع 5,826.000 الى : ل يوجد

21 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71681 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2021  برقم ايداع 2,058.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مؤسسة ابداع لتجهيز 

المحلت التجاريه

22 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77743 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2022  برقم ايداع 2,474.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- مطعم بيت الدمشقى للبيتزا

23 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83259 وتم ايداعه 

 endo techبتاريخ   06-12-2022  برقم ايداع 18,914.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي /اندوتك

لتاجير المناظير الطبيه

24 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48123 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2017  برقم ايداع 1,661.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/ مصنع الميره للبانيوهات 

والحواض

25 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59382 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2019  برقم ايداع 3,641.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى  / سيشن الستراحه

26 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70258 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-12-2020  برقم ايداع 13,561.000 الى : تعديل السمه الى / ليوجد

27 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81028 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2022  برقم ايداع 12,425.000 الى : اضافه سمه تجاريه  /  ام ايه فاشون 

28 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81999 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2022  برقم ايداع 15,167.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى :- المستقبل للمقاولت 

العموميه والتوريدات

29 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49826 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-06-2017  برقم ايداع 5,252.000 الى : تعديل السمة التجارية / الصفا والمروه للمقاولت 

وتوريد ما يلزم للمقاولت

30 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65204 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-05-2020  برقم ايداع 3,699.000 الى : 

تعديل السمه التجاريه الى  /  المؤسسه المتحده لتوريد السمده والكيماويات والبذور والحاصلت الزراعيه 
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31 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68130 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2020  برقم ايداع 9,438.000 الى : تعديل السمة التجارية الى :-  النسر للبلستيك 

32 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77732 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2022  برقم ايداع 2,448.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / معرض الشهد  لبيع ادوات 

واجهزه منزليه صغيره

33 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51033 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2017  برقم ايداع 8,151.000 الى :  تعديل سمه تجاريه الى / البطل لتصنيع وتخريز 

البلستيك

34 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59727 وتم ايداعه بتاريخ   

28-04-2019  برقم ايداع 4,441.000 الى : تعديل السم التجارى الى / الجيوشى لتجارة التكيفات

35 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82925 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2022  برقم ايداع 17,861.000 الى : 

تعديل السمه التجاريه الى  /  المتحده للتوريدات العموميه 

36 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53915 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-03-2018  برقم ايداع 3,078.000 الى : تعديل النشاط  الي /مؤسسه العميد للمقاولت العموميه 

والتويدات العموميه

37 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83432 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2022  برقم ايداع 19,440.000 الى : 

)  a o design  (  تعديل السمه التجاريه الى  /  ايه اوه ديزين 

38 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76402 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2021  برقم ايداع 14,033.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / ليوجد

39 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79162 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2022  برقم ايداع 6,620.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / الفهد للتوريدات الغذائية

40 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26073 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2012  برقم ايداع 4,030.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الصفا والمروه لتجميع 

وتكسير وتعبئه جميع انواع البلستيك

41 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82220 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2022  برقم ايداع 15,780.000 الى :  تعديل السمه الى / مؤسسه الحياه لتجهيز وتعبئه وفرم 

وتجميد اللحوم والدواجن

42 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29234 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-03-2013  برقم ايداع 1,942.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ موتو للرحلت ونقل العمال 

وتاجير السيارات

43 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75380 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-10-2021  برقم ايداع 11,404.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / فتحه خير للعرض 

والتصنيع

44 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82707 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2022  برقم ايداع 17,165.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ مؤسسة جرين لين

45 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83094 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 18,355.000 الى : اضافة سمة تجارية / العالمية لتجميع وبيع اللبان
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46 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80168 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2022  برقم ايداع 9,760.000 الى : تعديل السمه التجاريه /مكتب الصفوة للتوريدات 

العمومية والصناعات البلستيكيه

47 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83182 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2022  برقم ايداع 18,630.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / ورشة هاى ميتل لنجاره 

الخشاب

48 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39707 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2015  برقم ايداع 5,672.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ سبيل للملبس الجاهزه

49 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67228 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2020  برقم ايداع 7,804.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / البيت الهندسى لصناعه 

المواسير

50 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10662 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2009  برقم ايداع 2,044.000 الى : تعديل السمة التجارية الى/ ليوجد

51 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3400 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2007  برقم ايداع 3,657.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى/ نانوتك لتوريدات أجهزه علميه وطبيه

52 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13668 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2009  برقم ايداع 5,927.000 الى : تعديل السمه الى / المصريه لتشغيل المعادن

53 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79824 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2022  برقم ايداع 8,758.000 الى : تعديل السمه الى / الماسه لعمال  التكييف والتجاره

54 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27446 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2012  برقم ايداع 5,995.000 الى : اضافه سمه تجاريه / الرضا لتجاره المبيدات 

والمخصبات الزراعيه

55 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   60707 وتم ايداعه بتاريخ   

17-07-2017  برقم ايداع 6,755.000 الى :    تعديل السمه التجاريه الي / مكتب الرهف للمقاولت 

والستيراد

56 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62942 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2019  برقم ايداع 11,884.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى/ ايطاليانو للتوريدات 

العموميه

57 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82409 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-10-2022  برقم ايداع 16,324.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى  /  كلسيك للديكورات 

الحديثه

58 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83555 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2022  برقم ايداع 19,917.000 الى : اضافة سمة تجارية :- مؤسسة الشرق الوسط لتجارة 

وتوريد المستلزمات الطبيه

59 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   83758 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2022  برقم ايداع 20,604.000 الى : رباب امين عبد الهادى حسن

60 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83758 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2022  برقم ايداع 20,604.000 الى : ل يوجد

61 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6256 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2011  برقم ايداع 236.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / المصرية الدوليه لصيانة المعدات 

واختبارات التربه المعمليه

62 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59530 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-04-2019  برقم ايداع 4,014.000 الى :  تعديل السمه التجاريه الي //roketsكرسبي روكيس
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63 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82944 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-11-2022  برقم ايداع 17,923.000 الى : 

اضافه سمه تجاريه  /  سكوب للمناظير الطبيه والجراحيه 

64 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83573 وتم ايداعه 

  ghy بتاريخ   20-12-2022  برقم ايداع 19,988.000 الى : تعديل السمه التجاريه إلى:- جي إتش واي

للدعايه والعلن

الشخاص

1 - احمد عباس عبدالعزيز محمد رفاعى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   23788 وتم ايداعه بتاريخ  

15-02-2012 برقم ايداع    790تم التأشير فى تاريخ   15-02-2012   بــ  

2 -  عبدالمنعم  عبدالعزيز احمد البهواش  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   39756 وتم ايداعه بتاريخ  

02-08-2015 برقم ايداع    5788تم التأشير فى تاريخ   02-08-2015   بــ  

3 - سامح سمير نصير فلتس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   41520 وتم ايداعه بتاريخ  06-12-2015 برقم 

ايداع    8945تم التأشير فى تاريخ   06-12-2015   بــ  تعيين وكيل مفاوض

4 - 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  

5 - وائل عبد العظيم محمد بدوى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   35901 وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-20 

برقم ايداع    688تم التأشير فى تاريخ   20-01-2021   بــ  

6 - احمد صبحي عبد الخالق ابو العل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   82859 وتم ايداعه بتاريخ  

20-11-2022 برقم ايداع    17643تم التأشير فى تاريخ   20-11-2022   بــ  

7 - عبدا مجدي سيد محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   83207 وتم ايداعه بتاريخ  04-12-2022 برقم ايداع    

18697تم التأشير فى تاريخ   04-12-2022   بــ  

8 - رباب امين عبدالهادى حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   83758 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-28 

برقم ايداع    20604تم التأشير فى تاريخ   28-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه كمال عبد العزيز عبد القادرعبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    65214 قيدت فى 

04-05-2020 برقم ايداع   3715 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تاشير بحل الشركة 

وتصفيتها

2 - شركه كمال عبد العزيز عبد القادرعبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    65214 قيدت فى 

04-05-2020 برقم ايداع   3715 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر 

محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء 

مستحقاتهم

3 - مصيلحى احمد مصيلحى شحاتة وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    29067 قيدت فى 14-03-2013 برقم 

ايداع   1686 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل التاشير بحل الشركة وتصفيتها

4 - مصيلحى احمد مصيلحى شحاتة وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    29067 قيدت فى 14-03-2013 برقم 

ايداع   1686 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك 

كافة مستحقاته

5 - مصيلحي احمد مصيلحي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29067 قيدت فى 29-05-2013 برقم ايداع   

3274 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

6 - مصيلحي احمد مصيلحي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    29067 قيدت فى 29-05-2013 برقم ايداع   

3275 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

7 - شركة أبناء عثمان محمد للمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم    46209 قيدت فى 2016-10-19 

برقم ايداع   8586 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها

8 - شركة أبناء عثمان محمد للمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم    46209 قيدت فى 2016-10-19 

برقم ايداع   8586 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب 

شهادة الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء مستحقاتهم

9 - تيارا للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    57894 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع   78 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها

10 - تيارا للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    57894 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع   78 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه التجاريه 

المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء مستحقاتهم

11 - فاتن فؤاد حميده عبدالمقصود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    25818 قيدت فى 29-07-2012 برقم 

ايداع   3667 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل حل وتصفية الشركة

12 - فاتن فؤاد حميده عبدالمقصود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    25818 قيدت فى 29-07-2012 برقم 

ايداع   3667 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء مستحقاتهم

13 - سيد محمد سيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    77376 قيدت فى 30-01-2022 برقم ايداع   

1413 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها

14 - سيد محمد سيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    77376 قيدت فى 30-01-2022 برقم ايداع   

1413 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة الغرفه 

التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  واستلم جميع الشركاء مستحقاتهم

15 - محمد حسنى محمد شرف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    48755 قيدت فى 07-03-2019 برقم 

ايداع   2445 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 2445 بتاريخ 

2019/3/7 ومقيد برقم 48755 تابع اول سجل تجارى الغرفه التجاريه بالقليوبيه

16 - محمد حسنى محمد شرف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    48755 قيدت فى 27-03-2017 برقم 

ايداع   2937 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها
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17 - محمد حسنى محمد شرف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    48755 قيدت فى 27-03-2017 برقم 

ايداع   2937 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 

الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا  للمركز العام والفرع واستلم جميع الشركاء 

مستحقاتهم

18 - تعديل اسم الشركة الى:- احمد محمود احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    37861 قيدت فى 

25-03-2015 برقم ايداع   2351 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل التأشير بحل الشركة 

وتصفيتها

19 - تعديل اسم الشركة الى:- احمد محمود احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    37861 قيدت فى 

25-03-2015 برقم ايداع   2351 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفيتها واستلم الشركاء كافة حقوقهم

20 - محمد رافت سيد احمد محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    62247 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع   10278 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ ملخصه مسجل برقم 

204 لسنة 2022 شركات بنها ومشهر عنه لفض الشركه وتصفيتها وكذا شهادة الغرفه التجاريه المصريه 

بالقليوبيه

21 - محمد رافت سيد احمد محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    62247 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع   10278 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بأمر محو بموجب شهادة 
الغرفه التجاريه المصريه بالقليوبيه بإثبات ترك التجارة نهائيا 
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رأس المال

1 - محمد فرج مصطفى درويش جيره وشريكه موسى اشرف موسى عمر عليوة شركة سبق قيدها برقم     

82440 قيدت فى 31-10-2022 برقم ايداع    16422وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  19,000.000

2 - دابي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3514 قيدت فى 23-12-2007 برقم ايداع    3780وفى تاريخ  

11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

3 - عبدالمنعم احمد عبدالخالق احمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     29235 قيدت فى 26-03-2013 برقم 

ايداع    1943وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

4 - عبدا عرفات وشريكه شركة سبق قيدها برقم     45231 قيدت فى 11-08-2016 برقم ايداع    6655

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

5 - شركه الشديد لنتاج المواسير البلستيك حسين شديد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     66018 قيدت فى 

01-07-2020 برقم ايداع    5391وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

6,000,000.000

6 - محمد سعيد محمد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     50933 قيدت فى 17-09-2017 برقم ايداع    

7927وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

7 - تعديل اسم الشركه لتصبح / محمود عادل الدبيكى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     36816 قيدت فى 

28-01-2015 برقم ايداع    590وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

8 - تعديل اسم الشركة الى / رامي حميده محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     51019 قيدت فى 

24-09-2017 برقم ايداع    8127وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000
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العناوين

1 - محمد فرج مصطفى درويش جيره وشريكه موسى اشرف موسى عمر عليوة شركة سبق قيدها برقم     

82440 قيدت فى 31-10-2022 برقم ايداع    16422وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / باسوس - ملك / مسعد مصطفى درويش جيره وفرج مصطفى درويش جيره

2 - شركة / خالد محروس محمد كيله وشريكه شركة سبق قيدها برقم     79754 قيدت فى 13-06-2022 برقم 

ايداع    8530وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / مدخل 

زاوية النجار - بملك / سلمه بدوى ابراهيم تويه

3 - شركة / سديم لتعبئة المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     79754 قيدت فى 13-06-2022 برقم ايداع    

8530وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / مدخل زاوية 

النجار - بملك / سلمه بدوى ابراهيم تويه

4 - تعديل اسم الشركه الى حازم سلمه عبد الرؤف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29417 قيدت فى 

08-04-2013 برقم ايداع    2242وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل عنوان الفرع الى/ المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية - الزوامل- مركز بلبيس- المنطقة العاشرة ضمن 

مسلسل 16,15

5 - احمد عزت عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64808 قيدت فى 04-03-2020 برقم ايداع    

2800وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان الى:- شقة بالدور 

الرضي بالعقار رقم 36 شارع تقسيم قلوون- قسم ههيا - محافظة الشرقية .. ويستلزم ذلك نقل القيد الى مكتب 

الختصاص

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  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

ش مسجد الخلص - بين السريات

7 - تعديل اسم الشركة الى:- ابراهيم عبدالرازق وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     67312 قيدت فى 

01-09-2020 برقم ايداع    7959وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل عنوان الشركه الى :- القطعه رقم 48 بالمنطقه الصناعيه ب  صناعات صغيره -  مدينه العبور - محافظه 

القليوبيه

8 - تعديل اسم الشركة الى / رامي حميده محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     51019 قيدت فى 

24-09-2017 برقم ايداع    8127وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان الى:- 2 ابراج المل

9 - محمد حسنى محمد شرف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     48755 قيدت فى 27-03-2017 برقم ايداع    

2937وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع المودع برقم 2445 

بتاريخ 2019/03/07 سجل الغرفة التجارية بالقليوبية
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النشاط

1 - يحيى إبراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     81523 قيدت فى 18-09-2022 برقم ايداع    13746 

وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / نقل وتوريدات  )وذلك دون توريد العماله 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وفيما عدا الكمبيوتر وخدمات 

النترنت وتوريد العماله (

2 - عبدا عرفات وشريكه شركة سبق قيدها برقم     45231 قيدت فى 11-08-2016 برقم ايداع    6655 

وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى :-  بيع منظفات صناعيه وتوكيلت تجارية

3 - تعديل اسم الشركه الى حازم سلمه عبد الرؤف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29417 قيدت فى 

08-04-2013 برقم ايداع    2242 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/ 

قص وتحويل الورق وتجارة الورق والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه وتجارة الملبس الجاهزه والستيراد 

والتصدير و تجارة و تصنيع المكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل لدى الغير فيما عدا الدويه وتعبئه وتغليف 

الورق والكرتون  و مطبعة تجارية و الطباعة الوفست ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف وتوريد العماله والنترنت والمن والحراسه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

4 - السيد محمود مجاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     72924 قيدت فى 10-05-2021 برقم ايداع    

5198 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / فرز وتجهيز وتهيئة وتدريج الخضر 

والفاكهه (

5 - احمد رمضان السيد شرف الدين وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     45020 قيدت فى 28-07-2016 برقم 

ايداع    6199 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / صناعة الديكور 

وتصنيع الكرانيش والفوم وبولى يوريثان والبلستيك والكرتون والواح PVC وبديل الخشب والتصدير والمقاولت 

والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر وخدمات النترنت وتوريد العماله (

6 - تعديل اسم الشركة الى / رامي حميده محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     51019 قيدت فى 

24-09-2017 برقم ايداع    8127 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركة:- تاجير وبيع وشراء الرافعات البرجية ومصاعد العمال والمواد النشائية والمعدات الثقيلة والتوكيلت 

التجارية والستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 ( وفيما عدا الستيراد 

والتصدير لحساب الغير

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 36816   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-01-2015 برقم ايداع    590 الى   تعديل اسم الشركه لتصبح / محمود عادل الدبيكى وشريكه

2 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51019   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2017 برقم ايداع    8127 الى   تعديل اسم الشركة الى / رامي حميده محمد ابراهيم 

وشركاه

Page 126 of 155 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد احمد  عباس  محمد  احمد فياض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    64808   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2020 برقم ايداع   2800 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2020  بــ :  تعديل المدير المسئول للفرع من 

لناحية السياحيه

2 - احمد حسين شديد سيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    66018   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   5391 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  

3 - حسين شديد سيد صالح شديد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66018   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   5391 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  و محمد حسين شديد سيد صالح 

- و حسام حسين شديد سيد مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك التعامل مع البنوك وفتح العتمادات المستندية 

والتسهيلت الئتمانية وحق الرهن والقتراض وتوقيع وصرف الشيكات البنكيه والتعامل مع شركات التاجير 

التمويلى وبيع وشراء السيارت وكافة اصول ومستلزمات الشركات ولهم حق التعامل مع الجهات الحكوميه وغير 

الحكومية وابرام كافة العقود والمشارطات ولهم فى ذلك اوسع السلطات والتعامل باسم الشركه ولهم كذلك الحق فى 

توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

4 - مصطفى عبدالفتاح عبدالمنعم سعيد سرور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    83029   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2022 برقم ايداع   18149 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2022  بــ :  

5 - عبدالرحمن محمد عبدالفتاح عبدالمنعم سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    83029   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2022 برقم ايداع   18149 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2022  بــ :  

6 - محمود عادل عبدالعاطى على الدبيكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36816   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2015 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

حق التوقيع للسيد / محمود عادل عبدالعاطى الدبيكى والسيد / محمد عبدالعزيز عبدالعزيز على الدبيكى منفردين او 

مجتمعين

7 - عادل عبد العاطى على الدبيكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36816   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2015 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تخارج المرحوم / عادل 

عبدالعاطى على الدبيكى للوفاه

8 - عبدالعزيز عبدالعزيز على الدبيكى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    36816   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2015 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تخارج الطرف الثالث السيد / 

عبدالعزيز عبدالعزيز على الدبيكى واستلم كافه حقوقه

9 - علم السيد محمد ابوالحسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   8127 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

10 - رامى حميده محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   8127 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع :- 

للطرف الثالث الشريك المتضامن المنضم / رامي حميده محمد ابراهيم ويكون هو المدير المسئول وله كافة 

الصلحيات التنفيذية والمالية ويمثلها امام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك في سحب وايداع وفتح 

حساب باسم الشركة وتمثيلها امام شركات القطاع العام والخاص لتحقيق اغراض الشركة وله الحق في فتح فروع 

للشركة في داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ويكون تصرفه منفردا وله الحق في القتراض و الرهن 

وشراء وبيع السيارات المملوكة للشركة وله حق توكيل الغير في كافة صلحياته او بعض منها لتحقيق اغراض 

الشركة

11 - محمد ابوالحسن حسانين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   8127 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

12 - سمر عبدالراضي  عبدالمعبود  سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   8127 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  
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13 - اياد  رامي  حميده  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   8127 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

14 - ادم  رامي  حميده  محمد  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   8127 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - ممدوح فرنسيس نجيب عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3265   قيدت فى   01-12-2007 برقم 

ايداع    3504 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-30

2 - مروه طه رشدى نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13137   قيدت فى   14-11-2009 برقم ايداع    

5225 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-13

3 - محمد محمود عبدالفتاح صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22919   قيدت فى   12-12-2011 برقم ايداع    

5866 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

4 - مرقس شحات خليل ميخائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23952   قيدت فى   28-02-2012 برقم 

ايداع    1019 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

5 - احمد محمد حلمى احمد صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25319   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

2942 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

6 - حسام نبيل زكريا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25783   قيدت فى   24-07-2012 برقم ايداع    

3610 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

7 - ابو بكر محمود صلح سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26139   قيدت فى   28-08-2012 برقم 

ايداع    4120 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

8 - القلماوى للطباعه والدعايه والعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33506   قيدت فى   2014-04-20 

برقم ايداع    2336 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-19

9 - على حسين على عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37339   قيدت فى   01-03-2015 برقم ايداع    

1482 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

10 - هشام مصطفى عبدالجواد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38350   قيدت فى   2015-04-21 

برقم ايداع    3220 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

11 - حسام حسين سعد عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43938   قيدت فى   08-05-2016 برقم ايداع    

3965 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

12 - حماده محمد كامل عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45516   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

7176 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

13 - مصطفى محمد مصطفى بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48192   قيدت فى   26-02-2017 برقم 

ايداع    1795 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

14 - محمد حسن محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48307   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

2028 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

15 - سامح احمد عبدالفتاح عبدالحميد الطنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52410   قيدت فى   

20-12-2017 برقم ايداع    11431 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-19

16 - سعديه ابراهيم فهمى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395   قيدت فى   03-05-2007 برقم ايداع    

407 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

17 - طه عبدالجواد حسانين عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   653   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

686 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

18 - هانى عبدالوهاب محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2143   قيدت فى   05-09-2007 برقم 

ايداع    2285 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

19 - اشرف محمد عبدالعاطى بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2630   قيدت فى   22-10-2007 برقم 

ايداع    2821 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

20 - رضا ابو المحاسن محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2828   قيدت فى   05-11-2007 برقم ايداع    

3035 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04
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21 - صلح سعيد عبد السلم رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2984   قيدت فى   13-11-2007 برقم 

ايداع    3201 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

22 - محمود عبدالقادر حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3578   قيدت فى   26-12-2007 برقم ايداع    

3854 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

23 - رامز شكرى ايوب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16325   قيدت فى   01-07-2010 برقم ايداع    

3635 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

24 - امانى وديع ملك رسمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25910   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

3796 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

25 - تعديل السم التجاري الي//احمد جابر محمد قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26907   قيدت فى   

11-10-2012 برقم ايداع    5207 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-10-10

26 - على انور على رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27098   قيدت فى   24-10-2012 برقم ايداع    

5468 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

27 - قدرى محمود محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27205   قيدت فى   07-11-2012 برقم ايداع    

5633 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

28 - عبدالرحمن مصطفى احمد عبدالرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27403   قيدت فى   2012-11-20 

برقم ايداع    5927 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

29 - نصر محمد نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27567   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

6181 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

30 - إبراهيم خليل إبراهيم أبوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27618   قيدت فى   04-12-2012 برقم 

ايداع    6264 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

31 - عبدالشكور تهامى محمد ابراهيم الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35567   قيدت فى   

30-10-2014 برقم ايداع    5993 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-29

32 - شيماء عاطف عبدالهادى محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35653   قيدت فى   2014-11-05 

برقم ايداع    6148 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-04

33 - امانى عبدالوهاب محمدى السيد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41665   قيدت فى   

15-12-2015 برقم ايداع    9201 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-14

34 - محمد جمعه محمد ابو كميله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45555   قيدت فى   30-08-2016 برقم ايداع    

7255 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

35 - مايكل عدلى فرج بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47098   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

10455 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

36 - السيد عبدالحميد على ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47569   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    564 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

37 - حسنى ابو ناصر حمدان شيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47679   قيدت فى   24-01-2017 برقم 

ايداع    755 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

38 - احمد عبدالعاطى عبدالعزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49393   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    4302 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

39 - نسيم ميخائيل توفيق مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50236   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

6180 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

40 - شريف محمد نجم عبدا عبد الحليم السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50757   قيدت فى   

29-08-2017 برقم ايداع    7509 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-28
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41 - محمد جمال رجب على العماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51166   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    8462 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

42 - ايمن محمود فتوح على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51453   قيدت فى   23-10-2017 برقم 

ايداع    9135 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

43 - محمد هليل فهيد جضيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52082   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

10594 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

44 - سمير محمد عبدالرحمن حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3384   قيدت فى   10-12-2007 برقم 

ايداع    3640 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

45 - ثريا فرج ابراهيم مصطفى محرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3400   قيدت فى   10-12-2007 برقم 

ايداع    3657 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

46 - عفاف شعبان حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6520   قيدت فى   25-06-2008 برقم ايداع    

3248 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

47 - مجدى سعد رزق بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7534   قيدت فى   25-08-2008 برقم ايداع    

4399 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-24

48 - ابتسام يحيى محمود يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10494   قيدت فى   19-04-2009 برقم ايداع    

1827 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-18

49 - وسيم وديع جرجس عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20837   قيدت فى   27-06-2011 برقم ايداع    

3029 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

50 - عبدالقادر للمقاولت والتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21207   قيدت فى   

18-07-2011 برقم ايداع    3516 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-17

51 - احمد محمد قرنى صميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22556   قيدت فى   03-11-2011 برقم ايداع    

5371 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

52 - مختار ناصر شفيق مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23477   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    

401 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

53 - محمود كرم محمود شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24229   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

1404 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

54 - محمد عبدالنبى حسين الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27669   قيدت فى   09-12-2012 برقم 

ايداع    6340 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

55 - عماد محمد محمد فارس بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30065   قيدت فى   30-05-2013 برقم 

ايداع    3305 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-29

56 - امانى نصحى عبدالملك حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33739   قيدت فى   13-05-2014 برقم ايداع    

3778 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

57 - صيدلية الدكتورة  فاطمه القطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41707   قيدت فى   16-12-2015 برقم 

ايداع    9279 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

58 - اسلم حمدى احمد ابراهيم عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42759   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    1554 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

59 - محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42785   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    1611 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

60 - محمد مسعد متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44532   قيدت فى   15-06-2016 برقم ايداع    

5179 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

61 - هند احمد سعيد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47150   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

10580 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

62 - عماد عبدالعزيز حسن علي هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49397   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    4309 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

Page 131 of 155 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

63 - ماهر محمدى سعيد غريب عبد المتعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50755   قيدت فى   2017-08-29 

برقم ايداع    7506 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

64 - شعبان احمد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51422   قيدت فى   19-10-2017 برقم 

ايداع    9068 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

65 - تعديل السم التجارى الى  مؤسسه رامز للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51464   قيدت فى   

23-10-2017 برقم ايداع    9138 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-22

66 - كوثر عبدا محمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51987   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    

10367 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

67 - محمد رشيد صلح متولي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52196   قيدت فى   2017-12-06 

برقم ايداع    10867 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

68 - احمد طارق محمد عامر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52361   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    11317 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

69 - ماهر فوزى رزق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1847   قيدت فى   14-08-2007 برقم ايداع    

1969 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

70 - هيثم حسين مصيلحى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3441   قيدت فى   12-12-2007 برقم ايداع    

3701 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

71 - احمد زكريا عبدالغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6487   قيدت فى   24-06-2008 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-23

72 - عبدالوهاب محمد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9328   قيدت فى   25-01-2009 برقم 

ايداع    375 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-24

73 - فاطمه محمود عبدالرازق عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11559   قيدت فى   14-07-2009 برقم 

ايداع    3146 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-13

74 - النمر سعيد جورجيوس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15459   قيدت فى   04-05-2010 برقم 

ايداع    2166 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

75 - اشرف على محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16393   قيدت فى   06-07-2010 برقم ايداع    

3725 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

76 - هشام حسين حمودة جمعة ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18164   قيدت فى   02-12-2010 برقم 

ايداع    6059 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

77 - مينا مريد ميخائيل بشرى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19267   قيدت فى   10-03-2011 برقم 

ايداع    1006 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

78 - عبدالمعطى حسانين عبدالمعطى عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22145   قيدت فى   

05-10-2011 برقم ايداع    4817 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-04

79 - السيده بيومى محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26112   قيدت فى   27-08-2012 برقم 

ايداع    4086 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

80 - وليد مختار ضيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26252   قيدت فى   04-09-2012 برقم ايداع    

4280 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

81 - محمد احمد على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26353   قيدت فى   12-09-2012 برقم ايداع    

4434 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

82 - متولى حمدى متولى محمد عدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26872   قيدت فى   11-10-2012 برقم 

ايداع    5163 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

83 - رضا حامد ابو الوفا حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27159   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

5558 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31
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84 - احمد محمد عبدالعزيز عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27911   قيدت فى   26-12-2012 برقم 

ايداع    6693 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-25

85 - ماجد عبدالفتاح عبدالمجيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28584   قيدت فى   12-02-2013 برقم 

ايداع    932 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

86 - بحيرى سعيد بحيرى الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29865   قيدت فى   19-05-2013 برقم 

ايداع    2970 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

87 - محمد ابراهيم اسماعيل حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31083   قيدت فى   26-09-2013 برقم 

ايداع    5035 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

88 - ابراهيم محمد ياسين مهدى مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32271   قيدت فى   09-01-2014 برقم 

ايداع    124 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-08

89 - ناهد سعيد سلمه متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34036   قيدت فى   09-06-2014 برقم ايداع    

3276 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

90 - عبدالوهاب ابوالفتوح عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36588   قيدت فى   2015-01-11 

برقم ايداع    201 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

91 - ثناء صبرى سليمان طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38232   قيدت فى   15-04-2015 برقم ايداع    

3010 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

92 - مريه نصر مهنى عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41520   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

8945 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

93 - زينب محمد السعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42177   قيدت فى   18-01-2016 برقم ايداع    

444 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

94 - ايمن محمد هاشم عبدالعزيز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43031   قيدت فى   2016-03-10 

برقم ايداع    2103 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

95 - ولء عنتر احمد السيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43608   قيدت فى   12-04-2016 برقم 

ايداع    3290 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

96 - مايكل دانيال داود دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43688   قيدت فى   17-04-2016 برقم ايداع    

3433 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

97 - عصام عبدالرحمن السيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43975   قيدت فى   2016-05-10 

برقم ايداع    4048 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

98 - اكرامى فايز محمد سعد الكمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44039   قيدت فى   12-05-2016 برقم 

ايداع    4161 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

99 - قدريه محمد محمود عبدالعزيز عبيدوا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46806   قيدت فى   2016-11-29 

برقم ايداع    9864 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

100 - هيام عبدالحافظ حسين مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47277   قيدت فى   29-12-2016 برقم 

ايداع    10838 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

101 - سمير فوزى تركى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47701   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

102 - اسلم نبيل السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50999   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

8091 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

103 - معرض العيله لبيع اللوميتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51112   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    8337 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

104 - عبدا فتحى محمد السيد دبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52652   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    151 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

105 - نانيس الهامى رياض مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1350   قيدت فى   08-07-2007 برقم 

ايداع    1429 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

Page 133 of 155 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

106 - محمد شعبان عبدالعزيز سيد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1778   قيدت فى   2007-08-09 

برقم ايداع    1893 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

107 - رامى كامل عزيز ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2306   قيدت فى   18-09-2007 برقم ايداع    

2462 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

108 - رومانى فارس لطفى حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3113   قيدت فى   21-11-2007 برقم ايداع    

3341 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

109 - محمد رمضان عبدالمنعم محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3271   قيدت فى   2007-11-29 

برقم ايداع    3510 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

110 - احمد مصطفى عبدا منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14519   قيدت فى   28-02-2010 برقم 

ايداع    995 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-27

111 - قدرى سعد حسينى زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24205   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

1371 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

112 - محمد محمود على عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28974   قيدت فى   07-03-2013 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-06

113 - لمياء محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29623   قيدت فى   23-04-2013 برقم ايداع    

2579 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-22

114 - اميره عبدالفتاح حسين محمد عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37486   قيدت فى   2015-03-09 

برقم ايداع    1740 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08

115 - انطوان ايليا انطنيوس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42614   قيدت فى   15-02-2016 برقم 

ايداع    1266 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

116 - رانيا محمد عبدالفتاح مكاوى مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45673   قيدت فى   2016-09-06 

برقم ايداع    7489 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

117 - خالد سيد عبدالفتاح محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46249   قيدت فى   23-10-2016 برقم 

ايداع    8675 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

118 - رشا عبداللطيف عبدالمجيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48868   قيدت فى   2017-04-04 

برقم ايداع    3189 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

119 - كافيتريا ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49961   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    5593 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

120 - علء رزق كامل رزق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50022   قيدت فى   11-07-2017 برقم 

ايداع    5730 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

121 - رضا محمد عواد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50555   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

6954 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

122 - احمد محمد عيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51030   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

8147 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

123 - اشرف عبدا عبدالعظيم الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52033   قيدت فى   26-11-2017 برقم 

ايداع    10466 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

124 - وليد عصام عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52313   قيدت فى   13-12-2017 برقم 

ايداع    11166 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

125 - اشرف بطرس صليب عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2027   قيدت فى   27-08-2007 برقم 

ايداع    2160 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

126 - عادل السيد محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2224   قيدت فى   11-09-2007 برقم ايداع    

2370 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

127 - ناديه حسن حسين يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3095   قيدت فى   20-11-2007 برقم ايداع    

3321 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

Page 134 of 155 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

128 - مها عبدالعزيز محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3410   قيدت فى   11-12-2007 برقم ايداع    

3669 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

129 - صيدليه/  محمود  سيد عبدالتواب احمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3559   قيدت فى   

25-12-2007 برقم ايداع    3833 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-24

130 - عمرو سامى عباس السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4041   قيدت فى   29-01-2008 برقم ايداع    

436 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-28

131 - محمد السيد سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6988   قيدت فى   24-07-2008 برقم ايداع    

3776 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

132 - هناء عبدالفتاح حسن سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7683   قيدت فى   04-09-2008 برقم ايداع    

4574 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-03

133 - اسامه وليم فكرى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13511   قيدت فى   15-12-2009 برقم ايداع    

5718 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

134 - مصطفى عبدالعظيم محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14347   قيدت فى   15-02-2010 برقم 

ايداع    757 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

135 - هشام مصطفى كمال الصاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15230   قيدت فى   2010-04-18 

برقم ايداع    1856 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

136 - خالد محمد سعيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16273   قيدت فى   12-10-2017 برقم 

ايداع    8765 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

137 - مرجان حسن مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16748   قيدت فى   02-08-2010 برقم 

ايداع    4204 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

138 - شريف عبد الحسيب موسى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20192   قيدت فى   2011-05-19 

برقم ايداع    2186 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

139 - احمد سعيد مظهر عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25584   قيدت فى   08-07-2012 برقم 

ايداع    3322 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

140 - محمد متولى محمد سعد بيبرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27161   قيدت فى   01-11-2012 برقم 

ايداع    5560 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

141 - اسامه وليم فكرى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36461   قيدت فى   31-12-2014 برقم ايداع    

7589 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-30

142 - سيد على جاد سبتان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38933   قيدت فى   25-05-2015 برقم ايداع    

4285 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

143 - محمد كمال احمد هزاع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46630   قيدت فى   17-11-2016 برقم ايداع    

9513 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

144 - محمد احمد سليمان محمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47147   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    10572 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

145 - هيام عبدالحفيظ السيد محمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48927   قيدت فى   2017-04-09 

برقم ايداع    3305 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

146 - منصور محمد الشبراوى عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50697   قيدت فى   2017-08-24 

برقم ايداع    7359 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

147 - احمد توفيق حسن زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52255   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

11010 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

148 - اسامة سعد سيد احمد عسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52545   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    11719 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

149 - محمد هاشم محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52565   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    11767 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27
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150 - نادى سيد محمد على ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30   قيدت فى   05-04-2007 برقم ايداع    

30 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

151 - سمير فرحات حسين عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   358   قيدت فى   30-04-2007 برقم ايداع    

368 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

152 - ناديه جميل عبد النبى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   477   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

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

153 - على حمدان السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3552   قيدت فى   25-12-2007 برقم ايداع    

3824 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

154 - السيد عبدالمقصود احمد مصلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3628   قيدت فى   30-12-2007 برقم 

ايداع    3911 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

155 - سيد عبدالنبى عبدالحميد احمد العواديه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3765   قيدت فى   2008-01-10 

برقم ايداع    124 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

156 - جمال خضرى عبدالل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4397   قيدت فى   19-02-2008 برقم 

ايداع    816 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-18

157 - ظريف لحظى يسى جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8369   قيدت فى   02-11-2008 برقم ايداع    

5403 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

158 - وجيه سمعان صليب سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9416   قيدت فى   01-02-2009 برقم ايداع    

493 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-31

159 - عبدالرحمن سيدمحمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12131   قيدت فى   25-08-2009 برقم 

ايداع    3855 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

160 - صابر سلمة السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19384   قيدت فى   21-03-2011 برقم ايداع    

1163 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

161 - رمضان مصطفى متعهد نقل عمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25193   قيدت فى   2012-05-30 

برقم ايداع    2749 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

162 - هناء حسين محمد العور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26143   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

4125 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

163 - سعيد يونس تهامى احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26881   قيدت فى   10-10-2012 برقم 

ايداع    5176 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

164 - كريم وجية محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27030   قيدت فى   21-10-2012 برقم ايداع    

5374 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

165 - مصطفى عبدالعظيم بيومى مصطفى عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30151   قيدت فى   

06-06-2013 برقم ايداع    3447 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-05

166 - فيصل عيد سلمة سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30746   قيدت فى   27-08-2013 برقم ايداع    

4471 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

167 - سناء مبروك امام عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41100   قيدت فى   08-11-2015 برقم ايداع    

8152 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

168 - بهاء كمال احمد ابراهيم عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41148   قيدت فى   10-11-2015 برقم 

ايداع    8236 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

169 - زينب محمد احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42472   قيدت فى   07-02-2016 برقم 

ايداع    978 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

170 - نجاح عبدالسميع عبدالنبى الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43543   قيدت فى   2016-04-07 

برقم ايداع    3127 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

171 - بسيونى محمد احمد يحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45477   قيدت فى   24-08-2016 برقم ايداع    

7101 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

Page 136 of 155 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

172 - احمد محمد شرف الدين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47446   قيدت فى   10-01-2017 برقم 

ايداع    321 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

173 - ابراهيم سعيد عوده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49054   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

3583 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

174 - محمد احمد عبدالعليم كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49319   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

4147 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

175 - محمود محمود امام عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49465   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

4463 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

176 - محمود محمود امام عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49465   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

7385 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

177 - مكتب احمد محمد عبدالعزيز للمقالوت والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49797   

قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    5193 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-12

178 - عماد احمد محمد سلمة حميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50516   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    6858 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

179 - احمد سعد احمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52178   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

10811 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

180 - ياسر صلح الدين عبدالعزيز عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3438   قيدت فى   2007-12-12 

برقم ايداع    3698 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

181 - صيدلية  أحمد محمد محمد خطاب صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5238   قيدت فى   

09-04-2008 برقم ايداع    1780 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-08

182 - عاطف حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6825   قيدت فى   14-07-2008 برقم ايداع    

3593 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-13

183 - سمير فهمى حبشى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17341   قيدت فى   28-09-2010 برقم ايداع    

4971 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

184 - احمد فتحى السيد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19030   قيدت فى   17-02-2011 برقم 

ايداع    661 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

185 - رزقة عبداللة بيومى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19213   قيدت فى   07-03-2011 برقم 

ايداع    921 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

186 - محسن حسن على ليلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19780   قيدت فى   18-04-2011 برقم ايداع    

1663 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

187 - منى عبدالغنى عبدالحميد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23037   قيدت فى   

19-12-2011 برقم ايداع    6023 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-18

188 - سامح محمد عبدالفتاح عبدالعظيم شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26845   قيدت فى   

10-10-2012 برقم ايداع    5127 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-09

189 - جملت طة ابراهيم بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27509   قيدت فى   28-11-2012 برقم ايداع    

6100 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

190 - خالد عبدالمنعم على مصطفى شرباش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27664   قيدت فى   2012-12-09 

برقم ايداع    6335 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

191 - على حسن على قراقيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34204   قيدت فى   23-06-2014 برقم ايداع    

3563 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

Page 137 of 155 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

192 - احمد احمد محمد يوسف البيض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37835   قيدت فى   25-03-2015 برقم 

ايداع    2321 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

193 - محمد طارق سيد البدوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44327   قيدت فى   30-05-2016 برقم 

ايداع    4765 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

194 - تعديل السمه التجاريه الى  مكه لبيع وتوزيع المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46456   قيدت 

فى   06-11-2016 برقم ايداع    9101 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-05

195 - شعبان عبدالسلم سيد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48162   قيدت فى   2017-02-23 

برقم ايداع    1737 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

196 - ماجده محمد عبدالمقصود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50107   قيدت فى   16-07-2017 برقم 

ايداع    5904 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

197 - السيد ابراهيم محمود جاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50337   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    6403 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

198 - رؤوف عبيد ندها عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51630   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

9531 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

199 - ناديه حسين غنيمى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51759   قيدت فى   2017-11-08 

برقم ايداع    9842 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

200 - شريف حامد محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2101   قيدت فى   02-09-2007 برقم ايداع    

2241 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

201 - احمد جعلوص رشوان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2274   قيدت فى   15-09-2007 برقم 

ايداع    2425 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-14

202 - احمد جعلوص رشوان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2274   قيدت فى   19-07-2009 برقم 

ايداع    3228 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

203 - بلل عاطف عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3436   قيدت فى   12-12-2007 برقم ايداع    

3696 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

204 - محمد احمد صبرى محمد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10830   قيدت فى   

18-05-2009 برقم ايداع    2255 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-17

205 - السيد محمد ابوقاسم ابوقاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12591   قيدت فى   07-10-2009 برقم 

ايداع    11881 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-06

206 - عاطف محمد ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12741   قيدت فى   18-10-2009 برقم 

ايداع    4665 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-17

207 - حسن رضا محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14958   قيدت فى   29-03-2010 برقم ايداع    

1496 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

208 - عبدا احمد موسى ازامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15353   قيدت فى   27-04-2010 برقم ايداع    

2020 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

209 - مسعدة حامد عبدالغنى محمد عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26653   قيدت فى   2012-09-27 

برقم ايداع    4849 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

210 - هناء عبدالعظيم ابراهيم جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27000   قيدت فى   17-10-2012 برقم 

ايداع    5333 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

211 - نورا محمود محمد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27562   قيدت فى   2012-11-29 

برقم ايداع    6174 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

212 - عادل حسن كمال رافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27757   قيدت فى   16-12-2012 برقم ايداع    

6468 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15
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213 - منى محمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33519   قيدت فى   20-04-2014 برقم ايداع    

2364 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-19

214 - زينب عبدالحفيظ السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33848   قيدت فى   21-05-2014 برقم 

ايداع    2951 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

215 - رضا عبدالعليم محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39315   قيدت فى   17-06-2015 برقم 

ايداع    4961 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

216 - سعيد محمد اسماعيل البشارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40745   قيدت فى   13-10-2015 برقم 

ايداع    7526 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

217 - سعيد بحيرى احمد عامرالفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42212   قيدت فى   2016-01-19 

برقم ايداع    505 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

218 - رجب بيومى سلمه بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42424   قيدت فى   03-02-2016 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

219 - هلل ماهر السيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43069   قيدت فى   13-03-2016 برقم ايداع    

2192 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

220 - احمد السيد عامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46239   قيدت فى   20-10-2016 برقم ايداع    

8642 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

221 - احمد فتحى محمد امام عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51041   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

8168 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

222 - تامر احمد بيومى حسين فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51191   قيدت فى   04-10-2017 برقم 

ايداع    8526 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

223 - احمد جمال عبدالحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51449   قيدت فى   22-10-2017 برقم 

ايداع    9129 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

224 - هبه يحي محمد ابراهيم عساف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51610   قيدت فى   30-10-2017 برقم 

ايداع    9477 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

225 - عصام محمد حسين حسن بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52096   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    10622 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

226 - صباح شاذلى محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52338   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

11254 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

227 - محمد ناجى محمد ابراهيم غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52433   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    11494 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

228 - محمد شعبان عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   579   قيدت فى   15-05-2007 برقم 

ايداع    607 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

229 - خالد عبدالمنعم محمد محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2570   قيدت فى   17-10-2007 برقم 

ايداع    2755 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

230 - سيد بدوى سيد ابراهيم مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3186   قيدت فى   26-11-2007 برقم 

ايداع    3419 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

231 - محمد محمود حسنى مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3343   قيدت فى   05-12-2007 برقم ايداع    

3591 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

232 - السيد عبدالمنعم احمد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6317   قيدت فى   14-06-2008 برقم ايداع    

3014 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-13

233 - عبدالمنعم محمدى عبدالوهاب احمد شامة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10628   قيدت فى   

30-04-2009 برقم ايداع    1998 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-29

234 - نور السيد عبد الرحمن جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11974   قيدت فى   12-08-2009 برقم 

ايداع    3653 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-11
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235 - منى شديد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12108   قيدت فى   23-08-2009 برقم ايداع    

3828 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-22

236 - زينب محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15436   قيدت فى   03-05-2010 برقم ايداع    

2135 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

237 - مصطفى محمود عبدالصبور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18532   قيدت فى   2010-12-30 

برقم ايداع    6531 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

238 - سميرة حماد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18771   قيدت فى   17-01-2011 برقم ايداع    

322 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

239 - رضوان محمد رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19890   قيدت فى   27-04-2011 برقم 

ايداع    1800 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

240 - شادية عبداللطيف رفاعى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23239   قيدت فى   05-01-2012 برقم 

ايداع    69 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

241 - محمد بربرى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27696   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

6376 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

242 - سلمة محمد عبدالمقصود بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27722   قيدت فى   2012-12-12 

برقم ايداع    6418 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

243 - ايمن نور محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27983   قيدت فى   01-01-2013 برقم ايداع    

32 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

244 - محمد عيد محمد أبوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28002   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

58 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

245 - هوايدا ابراهيم على سليمان زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38462   قيدت فى   27-04-2015 برقم 

ايداع    3425 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

246 - احمد محمد احمد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39384   قيدت فى   23-06-2015 برقم ايداع    

5089 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

247 - زايد سالم عثمان ابراهيم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40144   قيدت فى   27-08-2015 برقم 

ايداع    6478 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

248 - جملت سعيد احمد موسى ليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40454   قيدت فى   16-09-2015 برقم 

ايداع    7014 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

249 - حسن سليمان احمد سليمان عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40690   قيدت فى   2015-10-08 

برقم ايداع    7430 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

250 - زكريا محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46634   قيدت فى   17-11-2016 برقم ايداع    

9519 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

251 - رائد محمد على سعد الكمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49495   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    4534 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

252 - جمال ابوالفتوح محمدى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50277   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    6265 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

253 - السيد سامى السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51832   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

10012 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

254 - ايمان صلح عبدالرازق اللبودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51926   قيدت فى   19-11-2017 برقم 

ايداع    10228 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

255 - عبدالنبى سيد حسين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52442   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    11511 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

256 - شريف شعراوى محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3768   قيدت فى   12-01-2008 برقم 

ايداع    127 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11
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257 - على مصطفى محمد عبدالعزيز حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10846   قيدت فى   

19-05-2009 برقم ايداع    2274 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-18

258 - جمعه ابو الفتوح عبدالحليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11696   قيدت فى   2009-07-26 

برقم ايداع    3314 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-25

259 - رامى ابراهيم عبدالقوى ميهوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13931   قيدت فى   14-01-2010 برقم 

ايداع    207 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

260 - عامر يسن عامر محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18116   قيدت فى   30-11-2010 برقم ايداع    

5989 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

261 - سهام محمد عبدالمنعم عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19575   قيدت فى   06-04-2011 برقم 

ايداع    1413 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

262 - كمال سيد كمال ابوسريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25825   قيدت فى   29-07-2012 برقم ايداع    

3675 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

263 - كمال سيد كمال ابوسريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25825   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

10534 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

264 - رشا سعد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36126   قيدت فى   08-12-2014 برقم 

ايداع    7013 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-07

265 - محمد معروف محمد السيد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41823   قيدت فى   2015-12-24 

برقم ايداع    9479 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

266 - هانى عبدالراضى حنفي الجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45177   قيدت فى   09-08-2016 برقم 

ايداع    6566 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

267 - محمد عبدالعال موسى معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46584   قيدت فى   14-11-2016 برقم 

ايداع    9412 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

268 - سعد جمال السيد ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48043   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    1467 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

269 - حسين سيد عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49090   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    3646 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

270 - ياسمين محمد سعيد ابوزيد توني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49663   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    4908 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

271 - سوبر ماركت الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52576   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

272 - يوسف محمد احمد محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52833   قيدت فى   16-01-2018 برقم 

ايداع    582 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

273 - جورج سعدان خيرا سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   486   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

508 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

274 - رمضان هلل عواض الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1840   قيدت فى   14-08-2007 برقم 

ايداع    1961 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

275 - محمد عبدالحميد عبدالمحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3467   قيدت فى   2007-12-13 

برقم ايداع    3729 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

276 - نفيسه ابراهيم احمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3903   قيدت فى   19-01-2008 برقم ايداع    

277 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-18

277 - سيد محمد عبد الرحمن شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5961   قيدت فى   2008-05-26 

برقم ايداع    2599 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

278 - نادية عبدا حسن عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19072   قيدت فى   22-02-2011 برقم ايداع    

719 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21
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279 - خالد حسنى محمد حسن الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23926   قيدت فى   27-02-2012 برقم 

ايداع    976 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

280 - محمد عبدالعظيم حسين عودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27707   قيدت فى   12-12-2012 برقم 

ايداع    6393 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

281 - شريف جمال الدين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27738   قيدت فى   13-12-2012 برقم 

ايداع    6442 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

282 - محمد مسعد على محمد مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30422   قيدت فى   08-07-2013 برقم 

ايداع    3914 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

283 - احمد عوض ا فايز عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33912   قيدت فى   26-05-2014 برقم ايداع    

3058 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

284 - عدليه عبدالوهاب دسوقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34848   قيدت فى   28-08-2014 برقم 

ايداع    4700 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

285 - امال محمود دسوقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36603   قيدت فى   12-01-2015 برقم ايداع    

227 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

286 - سامح عبدا احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37018   قيدت فى   10-02-2015 برقم 

ايداع    926 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

287 - محمود محمد عبدالعزيز محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38982   قيدت فى   2015-05-27 

برقم ايداع    4366 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

288 - فتحى السيد عبدالمجيد فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39116   قيدت فى   04-06-2015 برقم 

ايداع    4602 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

289 - محمد امين عبدالحليم شوتيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39844   قيدت فى   09-08-2015 برقم 

ايداع    5940 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

290 - عادل عبدالرازق عطاا مبروك غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40376   قيدت فى   2015-09-13 

برقم ايداع    6883 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

291 - هنيه نجيب حسين عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40764   قيدت فى   15-10-2015 برقم ايداع    

7561 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

292 - هيام محمد السيد عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44221   قيدت فى   23-05-2016 برقم 

ايداع    4527 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

293 - محمد سعيد محمد مشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46549   قيدت فى   13-11-2016 برقم ايداع    

9332 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

294 - كوكب عبدالفتاح محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47130   قيدت فى   21-12-2016 برقم 

ايداع    10541 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

295 - نجيب لطيف ذكى على منصور جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47872   قيدت فى   2017-02-06 

برقم ايداع    1138 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

296 - عصام محمود محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48205   قيدت فى   26-02-2017 برقم 

ايداع    1816 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

297 - محمد مختار ابراهيم محمد ابوعبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51252   قيدت فى   2017-10-10 

برقم ايداع    8667 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

298 - ايمان السيد محمود عبدالهادى عبيدو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51377   قيدت فى   2017-10-17 

برقم ايداع    8939 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

299 - احمد مصطفى حماده بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52143   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    10720 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

300 - احمد محمد عبدالسميع العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52152   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    10740 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02
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301 - محمد شوقى محمد محمد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52316   قيدت فى   2017-12-13 

برقم ايداع    11174 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

302 - علء متى نابليون عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1833   قيدت فى   13-08-2007 برقم 

ايداع    1953 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

303 - اسماعيل سيد ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3484   قيدت فى   16-12-2007 برقم ايداع    

3746 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

304 - جمال محمد عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8789   قيدت فى   02-12-2008 برقم ايداع    

5940 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

305 - عماد عبدالخالق عبدالمؤمن عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12297   قيدت فى   2009-09-07 

برقم ايداع    4057 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

306 - منتصر صبرى حلمى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17279   قيدت فى   23-09-2010 برقم 

ايداع    4883 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

307 - وليد محمد سالم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19061   قيدت فى   21-02-2011 برقم ايداع    

704 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

308 - تعديل السم التجارى الى  نزيه سمير فهمى شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19867   قيدت فى   

26-04-2011 برقم ايداع    1773 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-25

309 - كريمة عبدالعاطى ابراهيم عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23389   قيدت فى   2012-01-17 

برقم ايداع    275 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

310 - عاطف صابر محمود قطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26386   قيدت فى   11-09-2012 برقم 

ايداع    4485 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

311 - محمود عبدالرازق حسن حسن شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27526   قيدت فى   2012-11-28 

برقم ايداع    6122 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

312 - نعمة غريب حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27639   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

5295 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

313 - السيد عبدالسميع ابراهيم احمد العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27811   قيدت فى   2012-12-19 

برقم ايداع    6549 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

314 - مسعد فوزى حسن الحفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27832   قيدت فى   20-12-2012 برقم 

ايداع    6578 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

315 - محمد محمد الحسينى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28217   قيدت فى   20-01-2013 برقم 

ايداع    391 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

316 - جلل عبدة محسب ابو سعدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31678   قيدت فى   20-11-2013 برقم 

ايداع    6038 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-19

317 - فارس محمد خليل عبداللة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31843   قيدت فى   02-12-2013 برقم ايداع    

6299 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

318 - عبد السلم لبيع ادوات التنجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38981   قيدت فى   27-05-2015 برقم 

ايداع    4362 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

319 - محمد محمود عبدالحى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40078   قيدت فى   24-08-2015 برقم 

ايداع    6371 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

320 - احمد عبدالسميع عبدالغفور عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42886   قيدت فى   

13-03-2016 برقم ايداع    1820 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-12

321 - نجاح عبدالفتاح على الهيو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43349   قيدت فى   28-03-2016 برقم ايداع    

2739 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27
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322 - نجاه عزاز موسي عبدالرحمن فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47494   قيدت فى   2017-01-12 

برقم ايداع    408 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

323 - زينب عبدا عبدا محمد ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47704   قيدت فى   2017-01-26 

برقم ايداع    818 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

324 - حسام محمود عبدالمنعم محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49971   قيدت فى   2017-07-06 

برقم ايداع    5611 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

325 - رضا عزوز عبدالفتاح عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51685   قيدت فى   2017-11-05 

برقم ايداع    9652 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

326 - تعديل السم التجارى الى/ مكتب حبيب للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52148   قيدت فى   

03-12-2017 برقم ايداع    10725 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

327 - حماده محمد حسن عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52728   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    330 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

328 - متولى عبدالهادى متولى ابوطور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52753   قيدت فى   10-01-2018 برقم 

ايداع    383 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

329 - سيد طوخى احمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   855   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

908 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

330 - ناديه محمد على برجيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2687   قيدت فى   25-10-2007 برقم ايداع    

2881 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

331 - خيرى عبدالمنعم المرسى الباجورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2696   قيدت فى   2007-10-28 

برقم ايداع    2892 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

332 - يحيى عبدالسلم عبدالباسط بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3367   قيدت فى   08-12-2007 برقم 

ايداع    3618 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

333 - ممدوح شاكر عطيه فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5925   قيدت فى   25-05-2008 برقم ايداع    

2559 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-24

334 - عزه ثابت عبدالخالق عبدالرزاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14779   قيدت فى   17-03-2010 برقم 

ايداع    1316 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

335 - احمد لطفى محمد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19566   قيدت فى   05-04-2011 برقم ايداع    

1399 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

336 - مجدى عبدالسميع احمد سليمان دبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20962   قيدت فى   2011-07-04 

برقم ايداع    3186 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

337 - ضياء سند عبدالعزيز احمد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24396   قيدت فى   01-04-2012 برقم 

ايداع    1642 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

338 - اشرف عبدالغنى رجب محمد ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24929   قيدت فى   

13-05-2012 برقم ايداع    2392 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-12

339 - مدحت عبدالعزيز عبدة رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26073   قيدت فى   23-08-2012 برقم 

ايداع    4030 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

340 - انعام عبدالسلم عواض عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31201   قيدت فى   2013-10-07 

برقم ايداع    5233 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-06

341 - سماح عبدالهادى عبدالعزيز محمود كل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32368   قيدت فى   

20-01-2014 برقم ايداع    302 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-19

342 - احمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34756   قيدت فى   2015-03-15 

برقم ايداع    1991 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14
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343 - احمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34756   قيدت فى   2014-08-24 

برقم ايداع    4551 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-23

344 - احمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34756   قيدت فى   2015-11-11 

برقم ايداع    8278 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

345 - احمد محمد خليل محمد خليل شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38122   قيدت فى   2015-04-08 

برقم ايداع    2794 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

346 - شعبان منصور محمد عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45413   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    

6981 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

347 - مها حسن مصطفى احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46195   قيدت فى   18-10-2016 برقم 

ايداع    8547 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

348 - موسى ابراهيم حنا موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46573   قيدت فى   14-11-2016 برقم ايداع    

9388 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

349 - احمد عبدا حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47267   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

10816 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

350 - شريف عبدالمنعم عبدالسميع محمود الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50614   قيدت فى   

21-08-2017 برقم ايداع    7132 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-20

351 - اسمهان السيد متولى حسن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51086   قيدت فى   27-09-2017 برقم 

ايداع    8268 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

352 - محمد عبدالعزيز زكى الشيخ عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51182   قيدت فى   2017-10-03 

برقم ايداع    8509 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

353 - زينات متولى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51667   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

9615 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

354 - مكتب عزام للمقاولت والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52132   قيدت فى   

03-12-2017 برقم ايداع    10693 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

355 - السيد مصلح محمد يوسف البيض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52430   قيدت فى   2017-12-21 

برقم ايداع    11484 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

356 - احمد جمعه عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

86 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

357 - طه السيد السيد سابق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268   قيدت فى   23-04-2007 برقم ايداع    276 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

358 - نصره باشا عبدالعزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   839   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

891 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

359 - فهمى فيصل حسن خاطر حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2321   قيدت فى   18-09-2007 برقم 

ايداع    2478 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

360 - جمال محمد صابر محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2442   قيدت فى   01-10-2007 برقم 

ايداع    2612 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

361 - ريمون ايليا زكى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3462   قيدت فى   13-12-2007 برقم ايداع    

3724 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

362 - شريف عبدا ابوسريع نور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3501   قيدت فى   17-12-2007 برقم ايداع    

3765 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

363 - سليمان عزت وليم بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9235   قيدت فى   17-01-2009 برقم ايداع    

256 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-16
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364 - امجد متولى عبدالمجيد السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13081   قيدت فى   09-11-2009 برقم 

ايداع    5158 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

365 - طارق الشربينى مصباح شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18388   قيدت فى   2010-12-20 

برقم ايداع    6344 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

366 - حمدية منصور عبدالرازق حسن فوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21544   قيدت فى   2011-08-11 

برقم ايداع    3968 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

367 - عبير صلح الدين جاد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22292   قيدت فى   17-10-2011 برقم 

ايداع    5016 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

368 - اشرف عادل هلباوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22790   قيدت فى   01-12-2011 برقم 

ايداع    5697 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

369 - محمد سعيد عواد محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26958   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    5270 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

370 - محمد عبدالهادى محمد محمد اغا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27144   قيدت فى   2012-11-01 

برقم ايداع    5530 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

371 - أضافة السم التجارى الى محمد طارق الشحات الشحات لتجارة السيارات الجديده والمستعمله  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   27874   قيدت فى   23-12-2012 برقم ايداع    6640 وفى تاريخ  21-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

372 - صباح محمد عبدالسلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27960   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    6786 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

373 - محمد صلح عبدالغنى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28183   قيدت فى   17-01-2013 برقم 

ايداع    342 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

374 - منى عبدالعزيز عبدالسلم نزلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31926   قيدت فى   2013-12-10 

برقم ايداع    6457 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-09

375 - هاني نجاح فضل السيد نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35843   قيدت فى   19-11-2014 برقم 

ايداع    6534 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

376 - محمد جمال بخيت محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36685   قيدت فى   19-01-2015 برقم 

ايداع    378 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

377 - حسن حسنى محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37804   قيدت فى   24-03-2015 برقم ايداع    

2280 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

378 - شوكت للدوات المنزلية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40382   قيدت فى   13-09-2015 برقم ايداع    

6892 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

379 - السعدنى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41035   قيدت فى   02-11-2015 برقم 

ايداع    8016 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

380 - كريم محمد السيد حفنى جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46389   قيدت فى   01-11-2016 برقم 

ايداع    8966 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

381 - هدى رمضان حسن مصطفى مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49204   قيدت فى   2017-04-30 

برقم ايداع    3885 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

382 - عبدالرازق عبدالبديع عبدالرازق طه سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50714   قيدت فى   

28-08-2017 برقم ايداع    7416 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-27

383 - تاج الملوك على محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51061   قيدت فى   26-09-2017 برقم 

ايداع    8209 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

384 - اضافة السم التجارى  مكتب جمال للمقاولت والنشاءات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51250   قيدت 

فى   10-10-2017 برقم ايداع    8663 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-09
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385 - عبير عنتر عبدالمنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51641   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

9550 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

386 - تعديل السم التجارى الى  مرعى لتشغيل وتصنيع المعادن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51793   قيدت 

فى   12-11-2017 برقم ايداع    9911 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-11

387 - احمد محمد حسن حسن هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52160   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    10762 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

388 - رمضان عيسوى على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52441   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    11509 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

389 - هناء امين حنفى محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52810   قيدت فى   15-01-2018 برقم 

ايداع    540 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

390 - يوسف السيد احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40   قيدت فى   05-04-2007 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

391 - محمد بدوى محمد عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1068   قيدت فى   18-06-2007 برقم ايداع    

1131 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

392 - سلوى اسعد حنا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2315   قيدت فى   18-09-2007 برقم ايداع    

2472 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

393 - محمد حسين حسين زربة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2725   قيدت فى   29-10-2007 برقم ايداع    

2922 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

394 - شيرين محمد نسيم عبدالرحمن عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5102   قيدت فى   

02-04-2008 برقم ايداع    1624 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-01

395 - تعديل السم التجارى / تويوتا عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13156   قيدت فى   2009-11-15 

برقم ايداع    5245 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-14

396 - صلح سيد عبدالحميد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13156   قيدت فى   18-12-2010 برقم 

ايداع    6299 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-17

397 - فخر العل السيد احمد شناوى معن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22024   قيدت فى   2011-09-27 

برقم ايداع    4637 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

398 - تعديل السم التجارى الى  محمد هلل محمد ابراهيم جبره ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22762   

قيدت فى   27-11-2011 برقم ايداع    5655 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-26

399 - حسنى عزت حسنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23226   قيدت فى   04-01-2012 برقم 

ايداع    55 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

400 - عرفه احمد السيد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24525   قيدت فى   10-04-2012 برقم ايداع    

1830 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

401 - محمد حسن توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25840   قيدت فى   30-07-2012 برقم ايداع    

3696 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

402 - احمد ابراهيم عفيفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27798   قيدت فى   18-12-2012 برقم 

ايداع    6528 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

403 - نجلء حسين ابراهيم حسانين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38904   قيدت فى   2015-05-24 

برقم ايداع    4245 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

404 - نجلء حسين ابراهيم حسانين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38904   قيدت فى   2017-08-29 

برقم ايداع    7474 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

405 - هشام زيدان عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39869   قيدت فى   11-08-2015 برقم 

ايداع    6003 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10
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406 - محمد صابر محمود السيد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40630   قيدت فى   2015-10-05 

برقم ايداع    7330 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

407 - محمد نصر غازى حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41546   قيدت فى   07-12-2015 برقم ايداع    

8985 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

408 - ناجح عبدالنبى غريب عبدربه غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48096   قيدت فى   2017-02-20 

برقم ايداع    1590 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

409 - هشام حسنى ابوزيد احمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48155   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    1720 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

410 - حماده عبدالفتاح عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51588   قيدت فى   30-10-2017 برقم 

ايداع    9436 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

411 - محمد رمضان احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51872   قيدت فى   15-11-2017 برقم 

ايداع    10096 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

412 - بلل عادل فتوح عبدالمطلب المنير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52019   قيدت فى   2017-11-23 

برقم ايداع    10435 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

413 - محمود محمد ابراهيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52420   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    11458 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

414 - عبير سليمان معروف حيدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

349 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

415 - مجدى فايق عزيز ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1831   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

1951 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

416 - محمد عفيفى سليمان عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3613   قيدت فى   29-12-2007 برقم ايداع    

3892 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-28

417 - تامر مرجان مهدى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5302   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

3281 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

418 - زينب محمد محى الدين سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8341   قيدت فى   2008-10-29 

برقم ايداع    5362 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-28

419 - كرم محمد على ابوالدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24775   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

2170 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

420 - محمد محمد عاشور عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27997   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

421 - حسام سعيد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30841   قيدت فى   04-09-2013 برقم ايداع    

4627 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-03

422 - رجب يوسف عبدالفتاح يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41937   قيدت فى   03-01-2016 برقم 

ايداع    1 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

423 - عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50118   قيدت فى   

17-07-2017 برقم ايداع    5932 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-16

424 - وفاء محمود غنام محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52567   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

11770 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

425 - عايده فوزى ابو العنين على ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52940   قيدت فى   

22-01-2018 برقم ايداع    839 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-21

426 - زينب احمد بسيونى عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214   قيدت فى   19-04-2007 برقم 

ايداع    220 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18
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427 - صلح سعيد عبدالسلم رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2984   قيدت فى   13-11-2007 برقم 

ايداع    3200 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

428 - عبدالنبى عبدالعاطى مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8535   قيدت فى   2008-11-13 

برقم ايداع    5610 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

429 - محمد احمد على خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10662   قيدت فى   05-05-2009 برقم ايداع    

2044 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

430 - رافت احمد عبد العظيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19342   قيدت فى   17-03-2011 برقم 

ايداع    1105 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

431 - عبدالباقي محمد عبدالباقي محمد الطنطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20581   قيدت فى   

14-06-2011 برقم ايداع    2693 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-13

432 - مجدى السيد فواز سكوتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23063   قيدت فى   22-12-2011 برقم ايداع    

6059 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-12-21

433 - تسنيم محمد على فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27887   قيدت فى   24-12-2012 برقم ايداع    

6660 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

434 - ماجده يوسف عبده حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35797   قيدت فى   17-11-2014 برقم ايداع    

6443 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

435 - مينا ماهر لطفى صليب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37129   قيدت فى   16-02-2015 برقم 

ايداع    1115 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

436 - ام السعد رجب احمد سويدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37192   قيدت فى   19-02-2015 برقم 

ايداع    1217 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

437 - احمد صلح محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41113   قيدت فى   08-11-2015 برقم 

ايداع    8174 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

438 - اشرف خلف برزى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42810   قيدت فى   25-02-2016 برقم 

ايداع    1653 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

439 - امير طه ابراهيم محمد منقوله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47975   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    1347 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

440 - عماد يوسف صموئيل بدروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48085   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    1563 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

441 - ربيع زكى بدوى عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48435   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

2301 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

442 - منصور احمد منصور سالم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51385   قيدت فى   2017-10-17 

برقم ايداع    8963 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

443 - موسى محمد محمود موسى بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52187   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    10841 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

444 - ابراهيم جمعه ابراهيم احمد فخرالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52443   قيدت فى   2017-12-24 

برقم ايداع    11517 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

445 - سمير عبدالمنطلب احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52566   قيدت فى   2017-12-28 

برقم ايداع    11769 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

446 - اسامه حافظ السيد عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   687   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    

724 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

447 - مجدى سالم السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1666   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

1768 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

448 - محمد احمد عبدالرحيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2413   قيدت فى   26-09-2007 برقم ايداع    

2579 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25
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449 - نرجس زكرى مسعد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2547   قيدت فى   16-10-2007 برقم ايداع    

2730 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

450 - ايهاب محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3472   قيدت فى   15-12-2007 برقم ايداع    

3734 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-14

451 - منال جمال الدين محمود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4032   قيدت فى   28-01-2008 برقم 

ايداع    425 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

452 - نشوه حسين اسماعيل حسان فرحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6349   قيدت فى   15-06-2008 برقم 

ايداع    3049 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-14

453 - منى عبدالمنعم نبهان حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8082   قيدت فى   14-10-2008 برقم 

ايداع    5046 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-13

454 - الشيماء السيد عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13814   قيدت فى   05-01-2010 برقم ايداع    

56 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04

455 - محمد هيبة صابر هيبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28053   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

146 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

456 - صبحى عبدالباقى السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28221   قيدت فى   20-01-2013 برقم 

ايداع    395 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

457 - على عبدالحليم على صبيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34475   قيدت فى   20-07-2014 برقم 

ايداع    4044 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-19

458 - مصطفى محمد نور الدين مصطفى حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36741   قيدت فى   

21-01-2015 برقم ايداع    465 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-20

459 - جيهان فوزى احمد عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39383   قيدت فى   23-06-2015 برقم ايداع    

5086 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

460 - جورج صبحي يوسف يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45061   قيدت فى   01-08-2016 برقم 

ايداع    6291 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

461 - مصطفى سامى عبدالجليل محمد التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46637   قيدت فى   

17-11-2016 برقم ايداع    9522 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-16

462 - محمود ابراهيم محمود عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47810   قيدت فى   2017-02-02 

برقم ايداع    1009 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

463 - مجدى عبدالملك حنا ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49984   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    5637 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

464 - محمد ربيع محمد جاد شيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50404   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    6577 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

465 - محمد اشرف عفيفى على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52683   قيدت فى   08-01-2018 برقم 

ايداع    219 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

466 - محمد عصمت محمود حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52944   قيدت فى   22-01-2018 برقم 

ايداع    851 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

467 - احمد احمد نبوى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1211   قيدت فى   27-06-2007 برقم ايداع    

1284 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

468 - مصطفى عبدالحميد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2041   قيدت فى   28-08-2007 برقم 

ايداع    2175 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

469 - ناصر فتحى قمصان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7421   قيدت فى   18-08-2008 برقم ايداع    

4272 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-17
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470 - مصطفى محمد عصام مصطفى ابراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9895   قيدت فى   

03-03-2009 برقم ايداع    1089 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-02

471 - زكريا ابراهيم محمد القللى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10053   قيدت فى   16-03-2009 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

472 - فاطمه عبدالهادى عبدالسلم صوابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10840   قيدت فى   2009-05-19 

برقم ايداع    2268 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

473 - رابعة محمد العربى ذهنى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24766   قيدت فى   2012-04-29 

برقم ايداع    2158 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

474 - سهام هاشم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26699   قيدت فى   27-09-2012 برقم ايداع    

4909 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

475 - عايد مختار على محمد الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26849   قيدت فى   10-10-2012 برقم 

ايداع    5131 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

476 - رضا عطية عاشور الكردى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27446   قيدت فى   22-11-2012 برقم 

ايداع    5995 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

477 - حامد صبح عبدالكريم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28182   قيدت فى   16-01-2013 برقم 

ايداع    341 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

478 - وائل احمد العربى عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28933   قيدت فى   05-03-2013 برقم 

ايداع    1461 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

479 - امل عبدالحميد عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30083   قيدت فى   02-06-2013 برقم 

ايداع    3337 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

480 - محمد السيد محمد عواد قدوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31459   قيدت فى   03-11-2013 برقم 

ايداع    5675 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

481 - فاطمه فاروق عبدالهادى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32710   قيدت فى   16-02-2014 برقم 

ايداع    868 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

482 - سلمة السيد سليمان علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37567   قيدت فى   11-03-2015 برقم ايداع    

1893 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

483 - محمد عاشور احمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38413   قيدت فى   23-04-2015 برقم ايداع    

3321 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

484 - ناصر عويطي جمعه محمد عويطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47661   قيدت فى   2017-01-23 

برقم ايداع    723 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

485 - حمدى احمد رمضان امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47754   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

908 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

486 - شيماء محمد محمد عبدالباقى العزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48133   قيدت فى   2017-02-22 

برقم ايداع    1682 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

487 - عبدالهادى الشحات محمد احمد عسر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48646   قيدت فى   2017-03-20 

برقم ايداع    2685 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

488 - ابراهيم شعبان ابراهيم دسوقي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49612   قيدت فى   2017-05-30 

برقم ايداع    4821 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

489 - مؤسسة ابوالسعود لتجارة المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50633   قيدت فى   

21-08-2017 برقم ايداع    7194 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-20

490 - معرض المناخلى للسيراميك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51475   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    9185 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23
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491 - حسن حسن محمد حسن ابو زينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52289   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    11091 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

492 - احمد محمدعبدالعظيم على حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52377   قيدت فى   2017-12-18 

برقم ايداع    11344 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

493 - خالد على مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52554   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

11736 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

494 - تعديل السمه التجاريه الي / مكتب الرهف للمقاولت والستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60707   

قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    6755 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-16

495 - احمد احمد محمود حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   916   قيدت فى   10-06-2007 برقم ايداع    

972 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

496 - عليه عبدالعزيز محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1590   قيدت فى   25-07-2007 برقم 

ايداع    1690 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

497 - هشام محمد شادى عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5377   قيدت فى   17-04-2008 برقم 

ايداع    1933 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

498 - حسين جمال قاسم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6256   قيدت فى   12-01-2011 برقم ايداع    

236 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

499 - اشرف محمد عبده محمد الدخاخنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10918   قيدت فى   2009-05-24 

برقم ايداع    2358 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-23

500 - احمد حسن احمد النساج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14961   قيدت فى   30-03-2010 برقم ايداع    

1499 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

501 - تعديل السم التجارى / الحملوى لتجارة أكسسوار المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16685   قيدت 

فى   28-07-2010 برقم ايداع    4120 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-27

502 - عماد عبدالرحمن خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28071   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    172 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

503 - حازم صبحى حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28121   قيدت فى   14-01-2013 برقم 

ايداع    248 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

504 - احمد عبدالواحد ابراهيم عرام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28315   قيدت فى   27-01-2013 برقم 

ايداع    541 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

505 - محمد طه رشدي نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34568   قيدت فى   06-08-2014 برقم 

ايداع    4211 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-05

506 - شيماء عزت سعد عواد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34915   قيدت فى   02-09-2014 برقم 

ايداع    4815 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

507 - احمد سيد احمد محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36192   قيدت فى   11-12-2014 برقم ايداع    

7118 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

508 - محمد صبحى عبدالحميد شداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41367   قيدت فى   25-11-2015 برقم 

ايداع    8675 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

509 - نجلء فتحى عبدالمحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45665   قيدت فى   06-09-2016 برقم 

ايداع    7477 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

510 - محمد صبحى عبدا عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48120   قيدت فى   21-02-2017 برقم 

ايداع    1652 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

511 - كريم محمد خليل خليل الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48255   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    1919 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02
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512 - كريم محمد خليل خليل الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48255   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    4021 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

513 - علء ابراهيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49271   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

4030 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

514 - مصطفى جلل نادى حسين حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49711   قيدت فى   2017-06-06 

برقم ايداع    5032 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05
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تجديد شركات

1 - شركه الشوربجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52431  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   

11490 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

2 - محمد صلح الدين صديق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26425  قيدت فى  13-09-2012 برقم 

ايداع   4534 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص

3 - تعديل السم التجارى للشركه الى  / احمد صبحى عبدالمنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   52406  

قيدت فى  20-12-2017 برقم ايداع   11419 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2027  12:00:00ص

4 - دابي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3514  قيدت فى  23-12-2007 برقم ايداع   3780 وفى تاريخ  

11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

5 - مايكل رضا منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49513  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

4576 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

6 - محمد عثمان محمد عبدالفتاح ندا عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27408  قيدت فى  

20-11-2012 برقم ايداع   5938 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/11/2027  12:00:00ص

7 - عبدالناصر الفقى وشريكه للهندسه والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   24628  قيدت فى  

18-04-2012 برقم ايداع   1974 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2027  12:00:00ص

8 - محمد ناصر عبدالحميد صادق وشريكه محمد السيد عبدالوهاب فرج   شركة سبق قيدها برقم :   52535  

قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   11698 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/12/2027  12:00:00ص

9 - مصيلحي احمد مصيلحي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29067  قيدت فى  29-05-2013 برقم 

ايداع   3274 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2023  

12:00:00ص

10 - مصيلحي احمد مصيلحي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29067  قيدت فى  29-05-2013 برقم 

ايداع   3275 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2023  

12:00:00ص

11 - شركة أبناء عثمان محمد للمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   46209  قيدت فى  

19-10-2016 برقم ايداع   8586 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/10/2026  12:00:00ص

12 - محمود عبدالرحمن منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3370  قيدت فى  09-12-2007 برقم 

ايداع   3362 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص

13 - تعديل عنوان الشركة الى /  شركة عبد الرحمن منصور للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   3370  قيدت 

فى  09-12-2007 برقم ايداع   3621 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2027  12:00:00ص

14 - تعديل السم التجارى للشركة الى / سمير شعبان ابوالحديد محمد عصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

21092  قيدت فى  12-07-2011 برقم ايداع   3365 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/07/2026  12:00:00ص

15 - شركه محمد نجيب الوكيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43106  قيدت فى  15-03-2016 برقم 

ايداع   2269 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2026  

12:00:00ص
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16 - وجيه سعيد على على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27873  قيدت فى  23-12-2012 برقم ايداع   

6636 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

17 - مجدى محمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42786  قيدت فى  24-02-2016 برقم ايداع   

1613 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  12:00:00ص

18 - محمد حسنى محمد شرف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   48755  قيدت فى  27-03-2017 برقم 

ايداع   2937 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  

12:00:00ص
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