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قيود أفراد

1 - هارون ساويرس خله سور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3118 

ورقم قيد 17569    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية القلج - حوض كامل الشرقى - ملك 

/ لحظى ساويرس خله سور

2 - مجدى عاطف عبدالصمد الطملوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

3121 ورقم قيد 17570    محل رئيسى  عن تصنيع وتوريد الثاث الخشبى, بجهة محافظة القليوبية محل 14 و 

15 مركز خدمات جال ك 18 طريق بلبيس

3 - رشاد شوقى ابوشوشه دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3125 

ورقم قيد 17571    محل رئيسى  عن مصنع سحب ودرفله خوص نحاس, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل - 

العكرشه

4 - سحر ابراهيم احمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3141 ورقم قيد 17572    محل رئيسى  عن اعادة تدوير مخلفات البلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع احمد 

عبدالجواد العكرشة ابوزعبل بملك/ كرم محمود حسين محمد

5 - رشاد محمد مهدى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3142 

ورقم قيد 17573    محل رئيسى  عن مصنع لتخريز البلستيك وتصنيع خرطوم الكهرباء, بجهة محافظة القليوبية 

ارض جمعية النصر - ابو زعبل - بملك/ محمود محمد ذكى

6 - احمد محسن حسن كريم تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3150 

ورقم قيد 17574    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوريدات حديد تسليح, بجهة محافظة القليوبية ش عمر بن 

الخطاب - ابو مترد ملك/ هدى امام يوسف الخالع

7 - محمد عبدالحميد محمود مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3151 ورقم قيد 17575    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الخصوص شارع 

محمد سعد من شارع الشيخ منصور بملك/ شعبان محمد سعد حامد

8 - احمد سعيد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3155 ورقم 

قيد 17576    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة القليوبية ش مجمع المحاكم -ملك/ زكريا حسن محمد يوسف

9 - عادل سعيد احمد محمد ابو شحاته تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3157 ورقم قيد 17577    محل رئيسى  عن معرض طلمبات مياه ومواتير, بجهة محافظة القليوبية طريق عزبه 

البيض- بجوار جراج احمد ابو ضحا ملك/ مكرم عطيه غبر

10 - عادل السيد محمودالسيد السود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3159 ورقم قيد 17578    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات ) فيما توريد العماله وتوريد 

الزى العسكرى وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية ش. النتاج عزبة البيض ابوزعبل ملك/ محمد 

السيدمحمود السيد السود

11 - إيفون عزت كمال جريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3163 

ورقم قيد 17579    محل رئيسى  عن مصنع كرتون, بجهة محافظة القليوبية حوض المرج رقم 5 ناحية كفر 

عبيان بملك/ سامح عزت كمال جريس

12 - محمد فؤاد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3169 ورقم 

قيد 17580    محل رئيسى  عن توريدات العمومية )فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة القليوبية شقه 8 بالقطعه 11 بلوك -11006 الحى الول - العبور ملك/ احمد يعقوب 

عبدالعظيم
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13 - احمد يوسف علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3173 

ورقم قيد 17581    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله وتوريد الزى العسكرى 

وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية قطعه 10 بلوك 16053 الحي الخامس -العبور ملك/ رفعت السيد 

عبدالوهاب

14 - ممدوح عبد الملك داود قرقار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3175 ورقم قيد 17583    محل رئيسى  عن مقاولت مبانى وانشاءات, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. 

كابينة النور ملك/ عبدالملك داود قرقار

15 - اسامة فؤاد حبيب لوندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3186 

ورقم قيد 17585    محل رئيسى  عن بيع شنط مدارس, بجهة محافظة القليوبية ش الضمرانى -الخصوص ملك/ 

تحسين الضمرانى احمد رمضان

16 - اشرف احمد محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3208 

ورقم قيد 17588    محل رئيسى  عن تصنيع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة الباشا - ارض ابو صبيح - 

ابوزعبل - بملك/ هشام احمد سليم

17 - محمود محمد حسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3213 

ورقم قيد 17589    محل رئيسى  عن شحن بضائع ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - كوبرى المعاهد - ملك / على مصطفى على اسماعيل

18 - احمد سعيد شافعي ذكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3222 

ورقم قيد 17590    محل رئيسى  عن مركز صيانه سيارات, بجهة محافظة القليوبية محل15 مجمع الورش 

الجديده داخل مصنع جاك المنطقه الصناعيه بملك/ حسام محمد عبدالظاهر

19 - شيريهان يوسف مفتاح بورويص تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3232 ورقم قيد 17591    محل رئيسى  عن تنظيم بازرات ومعارض )بعد الحصول على التراخيص الزمه فيما 

عدا خدمات النترنت بموافقه امنيه رقم 7601/6679 فى 2022/10/31 (, بجهة محافظة القليوبية 6 عمارات 

نزهه العبور مربع 80007 - ملك/ محمد بدير ابراهيم خليل

20 - عز عبد الرحيم على ضمرانى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3233 ورقم قيد 17592    محل رئيسى  عن تسويق مطاعم ورحلت ونقل عمال) فيما عدا الرحلت السياحية 

وبعد الحصول على التراخيص الزمة من الجهات المختصة وبعد الحصول على التراخيص اللزمةمن جهاز النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة القليوبية ش عاشور الصعيدي - الخانكة - ملك/ عز على ضمرانى

21 - سماح السيد محمد عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3249 

ورقم قيد 17593    محل رئيسى  عن اعادة تدوير مخلفات بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبة عبد المنعم 

رياض ش العزبة العمومى - ابوزعبل - بملك/ محمد عبد الحليم مرعى زيدان

22 - مغربي لتجارة وتوريد البلستيك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3253 ورقم قيد 17595    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد البلستيك, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايدة - 

تقسيم المروة - خلف مسجد ال يوسف - بملك/ اسماعيل احمد مغربى

23 - يوسف عبد الجواد يوسف العرفى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3254 ورقم قيد 17596    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة القليوبية ش الترعه ملك / 

محمود محمد عبدالشافى

24 - عزيزة جمعة خليل محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3261 ورقم قيد 17597    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر- تقسيم ابو غى 

- بملك/ عزيزة جمعة خليل محمد الشيخ
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25 - محمد خميس محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3267 

ورقم قيد 17598    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القليوبية 136وحده1 الشباب70 بملك/ محمد 

خميس محمد على

26 - سامح جاد الكريم بخيت جريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3268 ورقم قيد 17599    محل رئيسى  عن تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية شارع الجامع حوض كامل 

الشرقى القلج بملك/ قلدس خليفه قلدس

27 - هاني منقريوس جورجي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3272 

ورقم قيد 17600    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل - العكرشة - بملك/ هانى 

منقريوس جورجى

28 - محمد غريب عباس على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3273 

ورقم قيد 17601    محل رئيسى  عن معرض مفروشات, بجهة محافظة القليوبية ابوزعبل شرق السكه الحديد 

بجوار مسجد الفتح ملك/ فكريه عبدالحميد محمد طبل

29 - رفيق جيد فؤاد بشاره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3280 ورقم 

قيد 17602    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ونقل بضائع  )فيما توريد العماله وتوريد الزى العسكرى 

وخدمات النترنت - بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة 

القليوبية ش مكه متفرع من ش الحدود -الجبل الصفر ملك/ مرفت صادق سليمان

30 - ألفى عاطف صابر بشرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3288 

ورقم قيد 17603    محل رئيسى  عن مصنع تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية حوض كامل الشرقى-القلج 

ملك/عاطف صابر بشرى

31 - احمد سمير سيد سلمة الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3304 ورقم قيد 17604    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية شارع منشية الجبل الصفر 

حوض النبتيتى

32 - ابراهيم عيد حسن محمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3305 ورقم قيد 17605    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة القليوبية ش. المفحمه القلج ملك/ 

سعيد بكرى محمد فرج

33 - عبدا احمد نصر الدين عطيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3307 ورقم قيد 17606    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه ) جيم (, بجهة محافظة القليوبية 13و23 أ 

مول زهلره العبور-الحي الثامن- بملك/ هيام حمدى احمد

34 - سيد حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3308 ورقم 

قيد 17607    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. العمومى ملك/نبيل عريان 

زخارى ميخائيل

35 - كلنى نبيل كيلنى عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3311 ورقم قيد 17608    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجارة خضار وفاكهة, بجهة محافظة القليوبية 

شقه 1 عمارة 48 جنة العبور الحى الثامن ملك/ مصطفى محمود تميم محمد

36 - مينا حسنى سامى صهيون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3313 

ورقم قيد 17609    محل رئيسى  عن تصنيع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية الخصوص ش. مصطفى فاروق 

من الشيخ منصور بملك/ سمير لطفى بطرس

37 - درية سيدعبد الحميد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3317 ورقم قيد 17610    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزة الكهربائية المنزلية, بجهة محافظة القليوبية حى 

الشيخ خليل غرب السكة الحديد - ملك / مجدى عبد الرؤوف عبد الرحمن
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38 - ايمن عبدالعزيز على باشا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3329 

ورقم قيد 17612    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية عزبه الجزام-امام فيل السفير-

ابوزعبل ملك/محمود على سليمان البيض

39 - وليم عطيه خليل جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3343 

ورقم قيد 17615    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية شارع ضحى السلم من شارع 

المدرسه-حوض الرمل-عرب العيايده

40 - محمود محمد لبيب حسن عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3349 ورقم قيد 17616    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات جديده, بجهة محافظة القليوبية محل54 

مجمع الورش الجديده داخل مصنع جاك -المنطقه الصناعيه-العبور ملك/حسام محسن عبدالظاهر

41 - مينا جيد عبد النور جيد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3350 

ورقم قيد 17617    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة القليوبية شارع المختار من محمود جاد ا 

من ش ابو سعدة - الخصوص- بملك / محمود عبد الرحمن محمود

42 - سعد احمد عزمي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3358 ورقم قيد 17618    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القليوبية ش خالد بن الوليد -ش 

الفندق ملك/عبدالعزيز عبدالباسط

43 - مصطفى سعيد احمد سعيد على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3364 ورقم قيد 17620    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من الجموعة 6 والفقرة 19 

كاملة, بجهة محافظة القليوبية عماره رقم 12 بلوك 5016 الحى السابع من المشير احمد اسماعيل

44 - محمد عبدالفضيل مدبولى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 3368 ورقم قيد 17621    محل رئيسى  عن ورشه نجاره اثاث مودرن, بجهة محافظة القليوبية الشيخ 

مصلح-الجبل الصفر ملك/محمد امام على

45 - احمد سعيد شعبان عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3374 ورقم قيد 17622    محل رئيسى  عن تكسير وتخريز وتصنيع البلستيك, بجهة محافظة القليوبية 4 شارع 

متولى الوصيف من ترعه الزنانيرى-الدور الرضى-الخصوص ملك/ سعيد شعبان عبدالستار

46 - حمدى حسانين محمد محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3375 ورقم قيد 17623    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الهيروليك, بجهة محافظة القليوبية ق 17 ب230

المنطقه الصناعيه ب وج العبور

47 - ايمن رافت محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3376 

ورقم قيد 17624    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايدة حوض الدباس شارع 

زين العابدين بملك/ عصام الدين عبد الستار

48 - ياسر شعلن مهنى شلبى شعلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3377 ورقم قيد 17625    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المتوسيكلت, بجهة محافظة القليوبية سرياقوس-

عزبه عويس ملك/رفاعى محمود مصطفى مصطفى

49 - صلح الدين محمد الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3378 

ورقم قيد 17626    محل رئيسى  عن كافيتريا لتقديم المشروبات الساخنة والباردة والمأكولت, بجهة محافظة 

القليوبية ش نبيل اللبان من ش المستشفى المركزى عماره ابو عميره ملك/ احمد جمال الدين محمد الصادق

50 - عيسي عزيز بنيامين برسوم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 3390 

ورقم قيد 17627    محل رئيسى  عن مكتب لخدمات اللوجستية بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة القليوبية القطعه 51 محليه - 34 الحي الثاني  ملك/الغريب محمود عبده ناصر
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51 - مصطفى سعيد شعبان عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3392 ورقم قيد 17629    محل رئيسى  عن تكسير وتخريز وتصنيع البلستيك, بجهة محافظة القليوبية 4 شارع 

متولى الوصيف من ترعه الزنانيرى-الدور الرضى-الخصوص ملك/ سعيد شعبان عبدالستار

52 - علء الدين مصطفى  كامل على تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3411 ورقم قيد 17630    محل رئيسى  عن سبك وصهر المعادن, بجهة محافظة القليوبية 4ش مسبك  خليل 

العكرشه ابوزعبل ملك/ علء الدين مصطفى كامل على و اسلم مصطفى كامل

53 - عواد درويش عواد عبد المعطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3412 ورقم قيد 17631    محل رئيسى  عن مزرعة تربية مواشى, بجهة محافظة القليوبية سندوه ملك/وائل 

درويش عواد عدس

54 - كريم ابراهيم حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3423 

ورقم قيد 17633    محل رئيسى  عن ورشة تجهيز ادوات مكتبية كراسة وكشكول وما يلزم, بجهة محافظة 

القليوبية سرياقوس - عزبة سرى -

55 - رويدا عيد على زايد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3428 ورقم قيد 17634    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية مدينة المل - ش البنزينة 

مساكن ورش ابو زعبل - ملك/ خالد محمود كمال احمد

56 - محمد رضا فتحى الفرحاتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3429 

ورقم قيد 17635    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده شارع زين العابدين 

بملك/ صبرى فتحى عبدالحميد

57 - احمد محمد عبدالمقصود موسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3430 ورقم قيد 17636    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات مخابز, بجهة محافظة القليوبية سرياقوس عزبة فريد 

عبد ا - ش ترعة المنية - ملك/ قدرى محمد عبد المقصود

58 - رومانى مسامح عونى جندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3432 ورقم قيد 17637    محل رئيسى  عن ورشه تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية تقسيم الخفيف بجوار 

المعرف-ابوزعبل ملك/ عارف محمد عارف صالح

59 - احمد ماهر هارون محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3437 

ورقم قيد 17638    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايدة - بجوارمجمع 

الشيماء التعليمى - بملك/ اية سيد عبد المقصود

60 - محمد عنتر فتحي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3440 

ورقم قيد 17639    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول وبيع موبيلت )فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة 

محافظة القليوبية ش الخصوص العمومى-الخصوص ملك/ محمد محمود عبدالمطلب

61 - محمد  السيد محمد مصطفى مراد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3458 ورقم قيد 17641    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليا اثاث, بجهة محافظة القليوبية ش. الذاعه - 

عزبة البيض ابوزعبل ملك/ احمد محمود محمد خليل

62 - جاد احمد ثابت جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3472 ورقم 

قيد 17643    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والزى العسكرى 

وخدمات النترنت (, بجهة محافظة القليوبية عرب العيايده-ش المستشفى ملك/احمد ثابت جاد

63 - حمدى احمد عبد النبى احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3475 

ورقم قيد 17644    محل رئيسى  عن محل بيع دواجن حيه, بجهة محافظة القليوبية الجبل الصفر طريق الشيخ 

مصلح الجبل الصفر ملك/ ممدوح محمد حميد عبدا
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64 - شادى بركات ايوب قلدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3480 

ورقم قيد 17646    محل رئيسى  عن مصنع تكسير بلستيك, بجهة محافظة القليوبية حوض كامل من وجدى 

الموان من شارع المنشيه-القلج  ملك/فلمون حنا نصيف فلتس

65 - عمرو علي حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 3503 ورقم 

قيد 17647    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القليوبية ش الزاويه-القلج ملك/ كرم ذكى محمد 

عطاا

66 - اسماء بدر محمد احمد المشتولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3504 ورقم قيد 17648    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القليوبية ش الحجار - ملك/ حورية محمد 

يوسف

فروع الفراد

1 - عيسى عصام مصطفى خليل  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   3216 ورقم قيد   17223  محل فرعى  

عن تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب ورش المبيدات الحشريه ومكافحه القوارض  بجهة محافظة القليوبية مكتب 

بالعقار 22 بمول جراند الحى السادس - ملك / حسين محمود عبد الله محمد

2 - حازم ابراهيم حسين البحرى  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   3287 ورقم قيد   17481  محل فرعى  

عن مصنع لصناعة المسبوكات والسبائك والجزاء من الحديد والزهر وغيرها من المعادن  بجهة محافظة القليوبية 

العكرشه ابوزعبل حوض الجبل الصفر ضمن القطعه 20ش. 10 متر من ش. 12 متر مصرف العكرشة بجوار 

ميزان الخلص امام المجمع الصناعى الخفيف ملك/ حازم ابراهيم حسين البحرى

3 - رجب محمد عيد محمد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   3359 ورقم قيد   17619  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح/ ورشه نجاره  بجهة محافظة القليوبية الخانكة / مركز الخانكة / ش الجمعية الخيرية / القليوبية / 

ملك سعد احمد محمدين ايوب

4 - رجب محمد عيد محمد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   3359 ورقم قيد   17619  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح/ ورشه نجاره  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع حسن حلمي
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قيود الشركات

1 - احمد توفيق سعد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

3179 ورقم قيد  17584    مركز عام  عن مغسله ومصبغة جينز  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى 

المقام على القطعه رقم 16 أ بلوك 30000 المنطقة الصناعية ب/ج بلوك المحاجر

2 - سامى فتحى وسيلى وشريكة شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

3206 ورقم قيد  17587    مركز عام  عن تصنيع وتجاره مواد البلستيك المعاد تدويرها خاماتp p بانواعها 

وخاماتP E T بانواعها- التصدير  بجهة محافظة القليوبية شارع مصنع رزق ا للقطان - العكرشة - ابو 

زعبل - ملك/ شنودة يوسف ملك سدراك

3 - ايمن محمد سالم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

3250 ورقم قيد  17594    مركز عام  عن تصنيع اثاث منزلى خشبى  بجهة محافظة القليوبية 5ش. محمود 

الشرقاوى الجبل الصفر

4 - محمد ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

3323 ورقم قيد  17611    مركز عام  عن خلط وتعبئة صابون سائل ومنظف صناعى سائل ومطهرات 

زراعية  بجهة محافظة القليوبية المنطقه الصناعية بعكرشه ابوزعبل حوض خارج الزمام بالجبل

5 - احمد محمد يوسف محمد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    3342 ورقم قيد  17614    مركز عام  عن سبك وصهر المعادن وسحب ودرفله الحديد  بجهة 

محافظة القليوبية منطقة الصفا الصناعية

6 - امير عبدالعليم توفيق بدر الدين وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    3391 ورقم قيد  17628    مركز عام  عن تجارة الراضي والمقاولت العامه والتشطيبات 

والتوريدات العموميه) فيما عدا توريد العمالة وتوريد الزى العسكرى وخدمات النترنت (  بجهة محافظة 

القليوبية ميدان المحطة اعلى مكتبة الشربينى - ملك/ حسن حسين محمد

7 - منصور عبدالنبى وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

3457 ورقم قيد  17640    مركز عام  عن تجارة اللومنيوم والتوريدات العمومية )فيما عدا توريد العماله 

والزى العسكرى وخدمات النترنت (  بجهة محافظة القليوبية ارض الكرادسة -ش مسجد الرفاعى - بجوار 

مسجد ابو طالب - الخصوص

8 - رنا سمير رمضان وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

3479 ورقم قيد  17645    مركز عام  عن توريد كيماويات واسمدة زراعية وتعبئة وتغليف  بجهة محافظة 

القليوبية عمارة 8 بلوك 20 شارع نجيب محفوظ
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فروع الشركات

1 - محمود شداد محمود مصطفى الشرقاوى وشركائه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    3183 ورقم 

قيد   15696   فرعى  عن مركز اشعة تخصصية ومعمل تحاليل طبية بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

الجهات المختصة  بجهة محافظة القليوبية رقم 3 عماره 22 مساكن ارض عزيز عزت امام المدرسة الرسمية 

العدادية بنات

2 - كوب COUP   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    3174 ورقم قيد   17582   فرعى  عن اضافة 

نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة محافظة القاهرة شقه 1 بالدور 

الرضى 17 ش عبدالحليم نويرة النزهه الجديده

3 - احمد سيد منصور وشريكه هاني جويد   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    3174 ورقم قيد   

17582   فرعى  عن اضافة نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة 

محافظة القاهرة شقه 1 بالدور الرضى 17 ش عبدالحليم نويرة النزهه الجديده

4 - احمد سيد منصور وشريكه هاني جويد   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    3174 ورقم قيد   

17582   فرعى  عن اضافة نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة 

محافظة القليوبية افتتاح فرع / المحل رقم 1 مكرر بالدور الرضي الكائن بالمركز التجاري جولف سيتي مول

5 - كوب COUP   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    3174 ورقم قيد   17582   فرعى  عن اضافة 

نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع / 

المحل رقم 1 مكرر بالدور الرضي الكائن بالمركز التجاري جولف سيتي مول

6 - محمد مصطفى محمد على وشريكه   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    3282 ورقم قيد   12948   

فرعى  عن نعديل غرض الشركة الى/ مصنع لتصنيع جميع انواع المخللت  بجهة محافظة القليوبية ابو زعبل 

البلد - شارع المحطة - ملك/ زينب احمد السنطير

7 - محمد مصطفى محمد على وشريكه   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    3290 ورقم قيد   12948   

فرعى  عن نعديل غرض الشركة الى/ مصنع لتصنيع جميع انواع المخللت واضافة نشاط / استيراد وتصدير فيما 

عدا الفقرة 36 من المجموعة 9 والفقرة 19 كاملة  بجهة محافظة القليوبية ش الصرف الصحى - الخصوص

8 - محمد مصطفى محمد على وشريكه   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    3292 ورقم قيد   12948   

فرعى  عن نعديل غرض الشركة الى/ مصنع لتصنيع جميع انواع المخللت واضافة نشاط / استيراد وتصدير فيما 

عدا الفقرة 36 من المجموعة 9 والفقرة 19 كاملة  بجهة محافظة القليوبية الخانكة - ش الجمهورية

9 - محمد مصطفى محمد على وشريكه   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    3294 ورقم قيد   12948   

فرعى  عن نعديل غرض الشركة الى/ مصنع لتصنيع جميع انواع المخللت واضافة نشاط / استيراد وتصدير فيما 

عدا الفقرة 36 من المجموعة 9 والفقرة 19 كاملة  بجهة محافظة القليوبية ش الفقهاء - شبين القناطر
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 محو - شطب

1 - سيد محمد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11564 قيد فى 30-05-2006 برقم ايداع  1038 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم ترك التجارة نهائيآ ) لوفاة التاجر (

2 - موسي عمر موسي جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم   5555 قيد فى 11-07-2000 برقم ايداع  958 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

3 - محمد عزازي محمد عبد المجيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   12894 قيد فى 07-02-2008 برقم 

ايداع  114 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

4 - هلله سيد احمد عوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   14189 قيد فى 26-06-2013 برقم ايداع  678 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

5 - عصام عبدالمنعم عبدالرحمن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3254 قيد فى 18-11-1998 برقم ايداع  

1595 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

6 - ميشيل مجدى يونان نصيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   15727 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع  1177 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

7 - محمد السيد سالم خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   15772 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  1354 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

8 - محمد محمد ابراهيم علي صايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17010 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  

1302 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

9 - مجدى بشيت فهمى اسكاروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   15851 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع  213 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

10 - على سليمان على إبراهيم مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14167 قيد فى 14-05-2013 برقم ايداع  

525 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

11 - سليم محمد على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14272 قيد فى 13-12-2014 برقم ايداع  117 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

12 - محمد ثابت سيد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13017 قيد فى 19-06-2008 برقم ايداع  651 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

13 - خلف احمد خلف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16969 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  1150 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

14 - عائشه محمد يوسف مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   10573 قيد فى 13-09-2005 برقم ايداع  1450 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

15 - مصطفي كمال محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12697 قيد فى 08-07-2007 برقم ايداع  856 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - عبدالحميد محمد سليمان عضمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16011 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  

703 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

17 - عبد العزيز احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   1415 قيد فى 13-08-1997 برقم ايداع  603 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ) وفاة التاجر (

18 - تعديل السم التجارى الى مؤسسة سونيا احمد فايق للنقل والرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   914 قيد فى 

23-05-2001 برقم ايداع  542 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بطلب 

تاشير

19 - محمد عوض ا حامد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   12441 قيد فى 13-02-2007 برقم ايداع  196 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

20 - عبدالمجيد عبدالعليم حماد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14053 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع  

1214 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ ) لوفاة التاجر (

21 - ساميه رجب حسين طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   15399 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع  318 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا
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22 - سناء السيد محمد المهدي عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9525 قيد فى 08-11-2004 برقم ايداع  

1385 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

23 - صباح احمد مصطفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   3806 قيد فى 21-04-1999 برقم ايداع  524 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ ) لوفاة التاجر(

24 - وليد محمد محمد محمود النبتيتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15663 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  

770 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

25 - احمد شريف محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16618 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  17 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

26 - السيد حسن حسن سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11385 قيد فى 26-04-2006 برقم ايداع  751 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

27 - مجدى محمد عبد العزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11502 قيد فى 18-05-2006 برقم ايداع  

942 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

28 - محمود احمد عبد المقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16758 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  

463 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيآ

29 - محمد احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14521 قيد فى 26-05-2015 برقم ايداع  4598 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

30 - كامل محمود ابراهيم بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   14477 قيد فى 08-03-2015 برقم ايداع  239 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

31 - رومانى شنوده جرجس عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   17548 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع  

3030 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب ترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - محمد حسنى محمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم   17119 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   1587 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - اسلم عبد الرؤف عبد ا عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   11021 قيد فى 25-01-2006 برقم ايداع   

134 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

3 - حسنى رفقي ضوي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1133 قيد فى 13-04-1997 برقم ايداع   269 فى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

4 - محمد محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   10351 قيد فى 18-07-2005 برقم ايداع   1075 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

5 - تعديل السم التجارى الى مؤسسة سونيا احمد فايق للنقل والرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم   914 قيد فى 

23-05-2001 برقم ايداع   542 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000.000

6 - سونيا احمد فايق رضوان عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم   914 قيد فى 12-01-1997 برقم ايداع   23 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

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

603 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - رضا امبابى مصطفى عرفة تاجر فرد سبق قيده برقم   11452 قيد فى 09-05-2006 برقم ايداع   859 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   16193 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع   1266 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

10 - عبد السميع فتحى عبد السميع على تاجر فرد سبق قيده برقم   17564 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع   

3074 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - مرسيس يوسف ملساداق جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    16632 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

60 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش مسجد نور السلم حوض الداره 

المنيه بملك/ حنان كمال عطيه

2 - انجى محمد حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15884 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    298 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ 4 الحى التاسع بلوك 

18009 ق 14 العبور بملك/ عبدالواحد ابو شامه عبدالواحد

3 - عصام مصطفى خليل عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    17223 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

1924 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مكتب بالعقار 22 بمول جراند 

الحى السادس - ملك / حسين محمود عبد الله محمد

4 - نورا رفعت عبد الحميد فريد تاجر فرد سبق قيده برقم    11613 قيد فى 11-06-2006 برقم ايداع    

1123 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل نشاط الفرع الى/  مكتب 

رحلت ونقل عمال ) بعد الحصول على الترخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى فيما عدا 

الرحلت السياحية (

5 - دميانة سيدهم سمعان سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    15668 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    797 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ ش العمده متفرع من 

شارع حرس الحدود -الجبل الصفر ملك/ حميد احمد محمود

6 - مصطفى احمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    6285 قيد فى 27-03-2001 برقم ايداع    318 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 27 شارع الشرقاوية 

الشرقى ملك / محمد رافت  الخولى

7 - محمد فراج محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    12278 قيد فى 18-12-2006 برقم ايداع    2304 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ محمد فراج محمد 

فراج

8 - جميل منير وديع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16125 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    1085 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 19 شارع القبة الفداوية - العباسية - محل 

رقم 1

9 - حازم ابراهيم حسين البحرى تاجر فرد سبق قيده برقم    17481 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

2777 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العكرشه ابوزعبل حوض الجبل 

الصفر ضمن القطعه 20ش. 10 متر من ش. 12 متر مصرف العكرشة بجوار ميزان الخلص امام المجمع 

الصناعى الخفيف ملك/ حازم ابراهيم حسين البحرى

10 - رأفت احمد جلل عبد الحميد هاشم الضريبى تاجر فرد سبق قيده برقم    15658 قيد فى 2016-03-02 

برقم ايداع    4249 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الوحدة تجارى رقم 

22 بالدور الرضى المرتفع - مركز الحى السادس  - الحى السادس

11 - رأفت احمد جلل عبد الحميد هاشم الضريبى تاجر فرد سبق قيده برقم    15658 قيد فى 2016-03-02 

برقم ايداع    4249 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 37 عمارات التوفيق 

شقة رقم 32 الدور الثالث برج الفردوس

12 - على حسن محمد نافع تاجر فرد سبق قيده برقم    6129 قيد فى 29-01-2001 برقم ايداع    103 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخصوص - ش محمد نافع عزبة المير- 

بملك/ شاكر حسن محمد

13 - سيد سعيد السيد حموده الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    14650 قيد فى 10-01-2016 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

جمعية المهندسين العرب بوابة 12 خط 11 قطعة 113

14 - محمد السيد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    17394 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    2472 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى/ احمد طلبه محمد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

15 - ماهر احمد رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10717 قيد فى 29-10-2005 برقم ايداع    1675 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ كفر عبيان-ابوزعبل

16 - سونيا احمد فايق رضوان عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم    914 قيد فى 12-01-1997 برقم ايداع    

23 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر حمزة ش جامع فايقة رضوان م 

الخانكة ملك حافظ الخطاب عبدالفتاح +

17 - سونيا احمد فايق رضوان عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم    914 قيد فى 12-01-1997 برقم ايداع    

23 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ش ترعة 

السماعيليه كفر حمزه -الخانكه ملك/رضا ابراهيم محمد علي المركبي

18 - سونيا احمد فايق رضوان عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم    914 قيد فى 12-01-1997 برقم ايداع    

23 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/ش ترعة 

السماعيليه كفر حمزه -الخانكه ملك/رضا ابراهيم محمد علي المركبي

19 - سونيا احمد فايق رضوان عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم    914 قيد فى 12-01-1997 برقم ايداع    

23 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر حمزة ش جامع فايقة رضوان م 

الخانكة ملك حافظ الخطاب عبدالفتاح +

20 - تعديل السم التجارى الى مؤسسة سونيا احمد فايق للنقل والرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    914 قيد فى 

23-05-2001 برقم ايداع    542 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر 

حمزة ش جامع فايقة رضوان م الخانكة ملك حافظ الخطاب عبدالفتاح +

21 - تعديل السم التجارى الى مؤسسة سونيا احمد فايق للنقل والرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    914 قيد فى 

23-05-2001 برقم ايداع    542 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر 

حمزة ش جامع فايقة رضوان م الخانكة ملك حافظ الخطاب عبدالفتاح +

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

603 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الى / اسامه 

بدوى عبدالهادى

23 - سالم جمال سالم عفيفى شقوير تاجر فرد سبق قيده برقم    16841 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    

748 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ سرياقوس 

عزبة سرى حوض البشكاريه ملك/ سالم جمال سالم عفيفى شقوير

24 - الجندى للسطمبات تاجر فرد سبق قيده برقم    16912 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع    1474 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية وحدة رقم 526 مبنى عزيز صدقى مجمع 

العبور الصناعى المنطقة الصناعية ملك/ كامل حلمى منصور

25 - احمد اشرف انور احمد الباجورى تاجر فرد سبق قيده برقم    16754 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

449 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى/ برتيشن بالدور 

الرضى المركز التجارى - الجولف سيتى مول مدينة العبور ملك/ شركة المهندسون المصريون للخدمات 

الترفيهيه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - مرسيس يوسف ملساداق جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  16632 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    60

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / صنع الثاث تصنيع اخشاب

2 - عبدالناصر قمصان سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15988 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    645وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ تجارة واستيراد وتصدير

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

ايداع    1972وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع منتجات 

البلستيك

4 - ماجد فوزى يوسف رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  7738 قيد فى 13-11-2002 برقم ايداع    1228وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريد مواد غذائية

5 - رأفت احمد جلل عبد الحميد هاشم الضريبى تاجر فرد سبق قيده برقم  15658 قيد فى 02-03-2016 برقم 

ايداع    4249وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات معدات وقطع غيار 

بواسطة الغير

6 - مصلح حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  17432 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع    2590وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مصنع فرم وتنسيل عوادم كهنة

7 - حشمت احمد خلف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16207 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    1328

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ تجاره مواد غذائيه جافه بالجمله 

وسجائر بالجمله

8 - ماهر احمد رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10717 قيد فى 29-10-2005 برقم ايداع    1675وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مكتب توريد مواد غذائيه

9 - سونيا احمد فايق رضوان عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم  914 قيد فى 12-01-1997 برقم ايداع    23

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت بالسيارات والنقل الجماعى

10 - تعديل السم التجارى الى مؤسسة سونيا احمد فايق للنقل والرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  914 قيد فى 

23-05-2001 برقم ايداع    542وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتبة 

فيما عدا تصوير المستندات

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

603وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشة نجارة

12 - داليا عبدالوهاب عبدالمحسن حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  15407 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع    

358وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ إدارة مطاعم

13 - مجدى محمد الحسينى عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11152 قيد فى 26-02-2006 برقم ايداع    

349وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/توريدات عموميه ) فيما عدا توريد 

العماله والزى العسكرى وخدمات النترنت (

14 - اشرف احمد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  17588 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    3208

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط/ اعادة تدوير بلستيك

15 - عبد السميع فتحى عبد السميع على تاجر فرد سبق قيده برقم  17564 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    

3074وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ صنع اثاث

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17119 وتم ايداعه بتاريخ   

27-06-2022  برقم ايداع 1,587.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / الساجد لتوريد دشت الكرتون

2 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16055 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2022  برقم ايداع 3,192.000 الى : محمد محمود عبد الحافظ ابراهيم

3 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15988 وتم ايداعه بتاريخ   

13-04-2021  برقم ايداع 645.000 الى : تعديل السمه التجارية الى / الفجر للتجارة والستيراد

4 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17613 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2022  برقم ايداع 3,331.000 الى : الباشا لتوريد الزيوت والطحينه

5 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17613 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2022  برقم ايداع 3,331.000 الى : عمار محمد عبد العزيز محمد الباشا

6 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   914 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-1997  برقم ايداع 23.000 الى : يضاف الى السمه التجارية/ مؤسسة المنار للرحلت

7 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11152 وتم ايداعه بتاريخ   

26-02-2006  برقم ايداع 349.000 الى : تعديل السمه التجارية الى/ اكسيبريس للدعايه والعلن والتوريدات 

العمومية

8 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17642 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2022  برقم ايداع 3,468.000 الى : الراعى للستثمارات العقاريه

9 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17642 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2022  برقم ايداع 3,468.000 الى : شنوده بولس جاد السيد بباوى

الشخاص

1 - عبد القادر احمد عبد القادر محمود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   8405 وتم ايداعه بتاريخ  2003-09-06 

برقم ايداع    915تم التأشير فى تاريخ   06-09-2003   بــ  

2 - احمد رجب محمد فروح  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   13805 وتم ايداعه بتاريخ  28-11-2011 برقم 

ايداع    1101تم التأشير فى تاريخ   28-11-2011   بــ  الغاء الوكيل المفوض

3 - محمد محمود عبدالحافظ ابراهيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   16055 وتم ايداعه بتاريخ  

07-12-2022 برقم ايداع    3192تم التأشير فى تاريخ   07-12-2022   بــ  

4 - عمار محمد عبد العزيز محمد الباشا  مدير فرع المقيد برقم قيد   17613 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-19 

برقم ايداع    3331تم التأشير فى تاريخ   19-12-2022   بــ  

5 - شنوده بولس جاد السيد بباوى  مدير فرع المقيد برقم قيد   17642 وتم ايداعه بتاريخ  27-12-2022 برقم 

ايداع    3468تم التأشير فى تاريخ   27-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - محمود مصطفى إبراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    14364 قيدت فى 24-09-2014 برقم ايداع   

824 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

2 - محمود محمد الصواف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    3727 قيدت فى 07-06-1980 برقم ايداع   

1398 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة نهائيآ

3 - يونس عبد العزيز إبراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4402 قيدت فى 11-09-1999 برقم ايداع   

1262 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - تعديل عنوان الشركة ليصبح/ شركة صبحى شاهين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2776 قيدت فى 

29-07-1998 برقم ايداع   978 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ 

الشركة وتصفيتها نهائيا

5 - احمد جمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15566 قيدت فى 29-12-2019 برقم ايداع   1652 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

6 - شركة التحاد للمقاولت العمومية محمد وهاشم عبد الحفيظ   شركة سبق قيدها برقم    241 قيدت فى 

02-12-1995 برقم ايداع   253 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب فسخ 

الشركة وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - تعديل عنوان الشركة واسمها / مصطفى  محمد محمود جادو وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6964 قيدت 

فى 31-12-2001 برقم ايداع    1347وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

2 - الجوهره للمنظفات الصناعيه وتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 1997-12-21 

برقم ايداع    1221وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

3 - تعديل كونا للمنظفات الصناعيةوتجارةالكيماويات والمطهرات وتصنيع المبيدات والمخصبات الزراعية السائله 

والصلبةالستيرادوالتصديررمضان محمود محمد الزينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 

21-12-1997 برقم ايداع    1221وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

4 - خالد محمد شعبان الرماح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13466 قيدت فى 25-03-2010 برقم ايداع    

311وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

5 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,500,000.000

6 - تعديل عنوان الشركة ليصبح/ شركة صبحى شاهين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2776 قيدت فى 

29-07-1998 برقم ايداع    978وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  16,000.000
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العناوين

1 - محمود شداد محمود مصطفى الشرقاوى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     15696 قيدت فى 

12-10-2020 برقم ايداع    1004وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية رقم 

3 عماره 22 مساكن ارض عزيز عزت امام المدرسة الرسمية العدادية بنات

2 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية مساكن الثروة المعدنية ابوزعبل البلد

3 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 18-06-2008 برقم ايداع    157وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح مساكن العبد 

النهضه 1660 بلوك 7 مدخل 2 شقه 8 مع الغاءه كفرع

4 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 18-06-2008 برقم ايداع    157وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع ليصبح رئيسى بالعنوان 

قطعه11, 12 المتداد الغربى بلوك 20002 العبور وبذلك يتم نقل السجل من مكتب سجل العبور الى مكتب 

الخانكه

5 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية ابو زعبل البلد - شارع المحطة - ملك/ زينب احمد السنطير

6 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية ش الصرف الصحى - الخصوص

7 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية الخانكة - ش الجمهورية

8 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية ش الفقهاء - شبين القناطر

9 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 18-06-2008 برقم ايداع    157وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع ليصبح رئيسى بالعنوان 

قطعه11, 12 المتداد الغربى بلوك 20002 العبور وبذلك يتم نقل السجل من مكتب سجل العبور الى مكتب 

الخانكه

10 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    752

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعة 11

11 - شركة الوفاق السعودى للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 2022-03-24 

برقم ايداع    752وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعة 11

12 - شركة الوفاق السعودى للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 2022-03-24 

برقم ايداع    752وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع 

ليصبح رئيسى بالعنوان قطعه11, 12 المتداد الغربى بلوك 20002 العبور وبذلك يتم نقل السجل من مكتب سجل 

العبور الى مكتب الخانكه
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13 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 18-06-2008 برقم ايداع    157

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعة 11

14 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 18-06-2008 برقم ايداع    157

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع ليصبح رئيسى 

بالعنوان قطعه11, 12 المتداد الغربى بلوك 20002 العبور وبذلك يتم نقل السجل من مكتب سجل العبور الى 

مكتب الخانكه

15 - طه محمود طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16845 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    752

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع ليصبح رئيسى 

بالعنوان قطعه11, 12 المتداد الغربى بلوك 20002 العبور وبذلك يتم نقل السجل من مكتب سجل العبور الى 

مكتب الخانكه

16 - نشات مرقص وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17553 قيدت فى 11-03-2008 برقم ايداع    274وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 75 شارع عمر بن الخطاب الدور الرضى 

بنفس نشاط المركز العام

17 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة عقار رقم 54 شارع عين شمس امام بنزينة عزبة النخل بالدور الرضى

18 - تعديل عنوان الشركه لتصبح الفا للتجارة والتوريدات ) مصطفى القماش وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     

15433 قيدت فى 09-04-2019 برقم ايداع    528وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية شارع عين شوكه مع شارع الجيش ايهاب وامل وامانى مصطفى محمد عبدالهادى خاطر

19 - تعديل عنوان الشركه لتصبح الفا للتجارة والتوريدات ) مصطفى القماش وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     

15433 قيدت فى 09-04-2019 برقم ايداع    528وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية شارع المحطه مصطفى محمد حسن القارح
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النشاط

1 - تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12948 

قيدت فى 09-04-2008 برقم ايداع    339 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نعديل غرض 

الشركة الى/ مصنع لتصنيع جميع انواع المخللت واضافة نشاط / استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعة 9 والفقرة 19 كاملة

2 - تعديل عنوان الشركة ليصبح/ شركة صبحى شاهين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2776 قيدت فى 

29-07-1998 برقم ايداع    978 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ 

تجارة المواد الغذائية

3 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح /  احمد محمد عطيه الكمار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1259 

قيدت فى 14-06-1997 برقم ايداع    415 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وأنتاج جميع انواع الحلوى ) الجافه , والشيكولته ,والبسكويت , واللبان والكيك الشيكولته 

والحلوى من العجين وتصنيع جميع انواع الصناعات الغذائية - بيع جميع انواع الحلوى ) الجافه والشيكولته 

والبسكويت واللبان والكيك الشيكولته والحلوى من العجين (- التجارة العمه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونآ/ 

التوريدات العمومية - الستيراد والتصدير تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل 

المستوردينول ينشئ تاسيس الشركة اى فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على الترخيص اللزمة بمزاولة 

غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض. وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوزللشركة ان 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون.
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الكيان القانونى

1 - الجوهره للمنظفات الصناعيه وتجاره الكيماويات شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 1997-12-21 

برقم ايداع    1221 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - تعديل كونا للمنظفات الصناعيةوتجارةالكيماويات والمطهرات وتصنيع المبيدات والمخصبات الزراعية السائله 

والصلبةالستيرادوالتصديررمضان محمود محمد الزينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 

21-12-1997 برقم ايداع    1221 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - رمضان محمود محمد الزينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 11-06-2017 برقم ايداع    

686 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - سحر السيد عيد محمدين وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 06-06-2010 برقم ايداع    

623 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - الجوهرة للمنظفات الصناعية وتجارة الكيماويات شركة سبق قيدها برقم     1941 قيدت فى 2010-06-06 

برقم ايداع    623 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - تعديل عنوان الشركة ليصبح/ شركة صبحى شاهين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2776 قيدت فى 

29-07-1998 برقم ايداع    978 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - مصطفي محمد عطية الكمار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1259 قيدت فى 15-06-2010 برقم ايداع    

652 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

8 - شركة هابي سويت للحلويات والشيكولته شركة سبق قيدها برقم     1259 قيدت فى 15-06-2010 برقم 

ايداع    652 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

9 - مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1259 قيدت فى 06-06-2012 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

10 - شركة هابى سويت للحلويات والشيكولتة شركة سبق قيدها برقم     1259 قيدت فى 06-06-2012 برقم 

ايداع    629 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

11 - مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1259 قيدت فى 06-06-2012 برقم ايداع    

630 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

12 - شركة هابى سويت للحلويات والشيكولتة شركة سبق قيدها برقم     1259 قيدت فى 06-06-2012 برقم 

ايداع    630 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

13 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح /  احمد محمد عطيه الكمار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1259 

قيدت فى 14-06-1997 برقم ايداع    415 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

مساهمة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6964   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-12-2001 برقم ايداع    1347 الى   تعديل عنوان الشركة واسمها / مصطفى  محمد محمود 

جادو وشريكه

2 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12948   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-04-2008 برقم ايداع    339 الى   تعديل السم التجارى للشركة الى / محمد مصطفى محمد 

على وشريكه

3 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2776   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-07-1998 برقم ايداع    978 الى   تعديل عنوان الشركة ليصبح/ شركة صبحى شاهين 

وشريكه

4 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17632   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    3415 الى   المعمل المصرى للتحاليل الطبيه كايرو لب- علياء 

محمد امين عطيه وشركاها

Page 22 of 31 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 - نور السعيد محمد السيد عبيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1941   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1997 برقم ايداع   1221 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1997  بــ :  تعديل صفة الشريك من شريك 

موصى الى شريك متضامن بالشركة

2 - رمضان  محمود  محمد الزينى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1941   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1997 برقم ايداع   1221 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1997  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

لتصبح للشريك/ رمضان محمود محمد الزينى - والشريك/ محمد السيد عبداللطيف مجتمعبن ولهم الحق فى 

الستدانه والقتراض والرهن وصرف الشيكات ويحق لهم عمل توكيل للخر وغيرهم لصالح الشركة. جـ1:. 

تعديل صفة الشريك المتضامن السيد/ نور السعيد محمد من شريك متضامن الى شريك موصى الى بالشركة

3 - خالد محمد شعبان الرماح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13466   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2010 برقم ايداع   311 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2010  بــ :  له حق الدارة والتوقيع لتصبح 

للشريك المتضامن منفردآ امام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية وامام كافة البنوك والمصارف وفى كافة 

التعاملت البنكيه وحق فتح الحسابات البنكيه والعتمادات المستنديه وفى الحصول على خطابات الضمان وله حق 

التوقيع على الشيكات ويحق له توكيل احد الشركاء فى كل ما سبق او بعضها اما فيما  يخص القتراض والرهن 

وبيع اصول الشركة والقتراض والرهن بضمان اصول الشركة فيلزم توقيع جميع الطراف معآ مجتمعين وليس 

منفردين . جـ1:.خروج من الشركة السيد/ شعبان محمد شعبان الرماح واستلمه كافة حقوقه الماليه والمعنوية تجاه 

الشركة وليحق له الرجوع على الشركة بأى شئ بعد هذا التاريخ.

4 - رمضان  محمود  محمد الزينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1941   وتم ايداعه بتاريخ    2010-06-06 

برقم ايداع   623 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2010  بــ :  

5 - رمضان  محمود  محمد الزينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1941   وتم ايداعه بتاريخ    2010-06-06 

برقم ايداع   623 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2010  بــ :  

6 - محمد محمد عطيه الكمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1259   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1997 برقم ايداع   415 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  

7 - محمود محمد عطيه الكمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1259   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1997 برقم ايداع   415 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  

8 - احمد محمد عطيه الكمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1259   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1997 برقم ايداع   415 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  

9 - مصطفي محمد عطيه الكمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1259   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-1997 برقم ايداع   415 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  

10 - رمضان  محمود  محمد الزينى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1941   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1997 برقم ايداع   1221 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع 

لتصبح للشريك/ رمضان محمود محمد الزينى - والشريك/ محمد السيد عبداللطيف مجتمعبن ولهم الحق فى 

الستدانه والقتراض والرهن وصرف الشيكات ويحق لهم عمل توكيل للخر وغيرهم لصالح الشركة. جـ1:. 

تعديل صفة الشريك المتضامن السيد/ نور السعيد محمد من شريك متضامن الى شريك موصى الى بالشركة

11 - نور السعيد محمد السيد عبيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1941   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1997 برقم ايداع   1221 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  تعديل صفة الشريك من شريك 

موصى الى شريك متضامن بالشركة

12 - محب زكريا عطيه درويش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15147   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2018 برقم ايداع   274 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2018  بــ :  يضاف الى بند الدارة والتوقيع ان 

يحق للشريكين حق الرهن والقتراض من البنوك مجتمعين او منفردين.
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13 - نشات حليم اسعد مرقص  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17553   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2008 برقم ايداع   274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2018  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح/ 

للشريك الول السيد/ نشأت حليم اسعد مرقص او االشريك الرابع منفردآ وهو السيد/ فرانسوا اوليفر نشأت حليم 

مرقص ولهم كافة السلطات والصلحيات لتحقيق غرض الشركة ولهما حق التوقيع وابرام الصفقات والتعهدات 

والعقود وحق تمثيل الشركة امام جميع الجهات اى ان كانت وإجراء كافة المعاملت الماليه مع جميع الجهات 

وجميع البنوك من فتح الحسابات واليداعات والسحب وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واوامر الدفع وإيضآ التنازال والترك والتصالح فى القضايا والدعاوى وغيرها من التعاملت فى سبيل تحقيق 

غرض الشركة ويجوز لهما توكيل الغير فى كل او بعض صلحياتهما ويحق للشريك الول منفردأ وهو السيد/ 

نشأت حليم اسعد مرقص الشراء او البيع للنفس او للغير والرهن من اصول ثابته وسيارات وجميع اصول الشركة 

بمختلف انواعها وفسخ الشركات. جـ1:. تعديل صفة الشريك/ بياتريس فيرجينى يوحنا  من شريك متضامن الى 

شريك موصى بالشركة.

14 - احمد محمد عبدالفتاح هاشم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15696   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   1004 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح 

للشريك الول السيد/ محمود شداد محمود - الشريك الرابع المتضامن السيد/ احمد محمد عبدالفتاح مجتمعين فقط 

فى التوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام كافة البنوك والمصارف وفى كافة التعاملت البنكية 

ولهم الحق فى فتح الحسابات البنكية والعتمادات المستندية والحصول على خطابات الضمان ولهم الحق فى 

التوقيع على الشيكات والقتراض والرهن التجارى بضمان اصول الشركة وعموم القتراض والرهن اما فيما 

يخص بيع اصول الشركة فيلزم توقيع الشريكين معآ.

15 - حازم  خليف محمد عبد الرحيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17466   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2022 برقم ايداع   2717 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  خروج من الشركة شريك 

موصى  الطرف الخامس مزكور اسمه بعقد تعديل الشركة واستلم كافة حقوقه قبل الشركة .

16 - طه محمد محمود سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6964   وتم ايداعه بتاريخ    2001-12-31 

برقم ايداع   1347 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  خروج من الشركة كل:. 1- احمد محمد محمود 

-2- محمد محمد محمود سعيد 3- محمود محمد محمود واستلمهم كافة حقوقهم قبل الشركة - جـ1:. تعديل بند 

الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل 

وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهما منفردان أو مجتمعان حق اصدار الشيكات وقبض قيمة الشيكات المحررة لصالح الشركة 

وكافة الجراءات المتعلقة بنشاط الشركة وحق التعامل بالسحب واليداع باسم الشركة مع البنوك والقتراض منها 

والرهن باسم الشركة وحق بيع كافة الصول والسيارات  المملوكة للشركة ولحسابها وتمثيل الشركة امام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية الخرى وأمام القضاء وحق تفويض وتوكيل الغير فى كل أو 

بعض ماذكر

17 - هانى محمد فتحى محمد على جويد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17582   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   3174 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

18 - احمد سيد احمد منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17582   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-06 

برقم ايداع   3174 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

19 - هانى محمد فتحى محمد على جويد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17582   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   3174 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

20 - احمد سيد احمد منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17582   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-06 

برقم ايداع   3174 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

21 - محمد مصطفى محمد على حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12948   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2008 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  تعديل بند الدارة  والتوقيع الى 

التوقيع والرهن والقتراض والتعامل مع البنوك والسحب واليداع للشريكين مجتمعين او منفردين ولهم حق توكيل 

الغير فى الدارة وحق التوقيع
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22 - صبحي عبد الظاهر محمد شاهين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2776   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-1998 برقم ايداع   978 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  وخروج من الشركة شريك موصى 

مذكور اسمه بعقد التعديل واستلمه كافة حقوقه قبل الشركة
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تجديد افراد

1 - ابراهيم محمد سليمان الشويحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6172   قيدت فى   13-02-2001 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

2 - محمد طلبه احمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12161   قيدت فى   14-11-2006 برقم ايداع    

2080 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

3 - سعدة عوض اسكندر بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12364   قيدت فى   23-01-2007 برقم ايداع    

87 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

4 - امجد رزق مترى اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12517   قيدت فى   05-03-2007 برقم ايداع    

335 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

5 - محسن السيد سعد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12842   قيدت فى   28-11-2007 برقم ايداع    

1345 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

6 - صباح فتحى حسين امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13093   قيدت فى   08-09-2008 برقم ايداع    

948 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

7 - مجدى شحاته استمالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13947   قيدت فى   12-07-2012 برقم ايداع    

771 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

8 - مريم محمد محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7759   قيدت فى   25-11-2002 برقم ايداع    

1258 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

9 - سيد محمد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11564   قيدت فى   30-05-2006 برقم ايداع    

1038 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

10 - اسامه احمد محمود محمد ضحا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12835   قيدت فى   21-11-2007 برقم 

ايداع    1315 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

11 - طارق سمير عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13782   قيدت فى   17-10-2011 برقم 

ايداع    971 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

12 - عبدالعظيم عثمان ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1734   قيدت فى   11-11-1997 برقم ايداع    

983 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-10

13 - موسي عمر موسي جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5555   قيدت فى   11-07-2000 برقم ايداع    

958 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

14 - جميل بشاى اندراوس بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11478   قيدت فى   14-05-2006 برقم ايداع    

897 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-13

15 - انور سعد جنيدي عبد العاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12040   قيدت فى   19-09-2006 برقم 

ايداع    1850 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

16 - حسن عبد السلم حمودة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12607   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    499 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

17 - شعبان عبد الرحيم محمد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12795   قيدت فى   2007-09-30 

برقم ايداع    1152 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

18 - محمد عزازي محمد عبد المجيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12894   قيدت فى   2008-02-07 

برقم ايداع    114 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-06

19 - حمدى احمد حمدى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15075   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

1341 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

20 - بدرى حماد احمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11539   قيدت فى   25-05-2006 برقم 

ايداع    999 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

21 - نانسي سمير ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11939   قيدت فى   27-08-2006 برقم ايداع    

1673 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-26
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22 - احمد صلح مصلح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14677   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

23 - مجدى جرجس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15055   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

1250 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

24 - محمد حامد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15066   قيدت فى   26-10-2017 برقم ايداع    

1293 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

25 - حسنى رفقي ضوي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1133   قيدت فى   13-04-1997 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

26 - عصام عبدالمنعم عبدالرحمن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3254   قيدت فى   1998-11-18 

برقم ايداع    1595 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-17

27 - محمد محمد محمد ابوورده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5773   قيدت فى   19-09-2000 برقم ايداع    

1261 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

28 - زهدى عثمان عبد الماجد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7712   قيدت فى   29-10-2002 برقم ايداع    

1185 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

29 - ايمن صالح عبدالباقى عبدالكريم هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7791   قيدت فى   2002-12-16 

برقم ايداع    1308 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

30 - أحمد سليمان علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9826   قيدت فى   15-02-2005 برقم ايداع    

210 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

31 - سحر سعيد عبد العزيز عبد الرازق سنجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10365   قيدت فى   

19-07-2005 برقم ايداع    1092 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-18

32 - اشرف عبدا ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12078   قيدت فى   01-10-2006 برقم ايداع    

1909 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

33 - عيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   959   قيدت فى   28-09-1987 برقم ايداع    2894 وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

34 - نادى شنوده فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6019   قيدت فى   06-12-2000 برقم ايداع    1574 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

35 - هانى عادل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15054   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

1249 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

36 - عاطف رشدي عبده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10813   قيدت فى   04-02-2005 برقم ايداع    

1825 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

37 - حاكم توفيق احمد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11264   قيدت فى   26-03-2006 برقم ايداع    

549 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-25

38 - احمد حسين احمد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12145   قيدت فى   08-11-2006 برقم ايداع    

2054 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

39 - على سليمان على إبراهيم مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14167   قيدت فى   14-05-2013 برقم 

ايداع    525 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-13

40 - مرسى محمد الدرملى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14905   قيدت فى   22-01-2017 برقم 

ايداع    82 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

41 - ماجد فوزى يوسف رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7738   قيدت فى   13-11-2002 برقم ايداع    

1228 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

42 - على إبراهيم محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14052   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

1210 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

43 - سليم محمد على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14272   قيدت فى   13-12-2014 برقم ايداع    

117 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-12
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44 - نادره فوزى ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2207   قيدت فى   10-03-1998 برقم ايداع    273 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-09

45 - ياسر احمد احمد الصفتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8678   قيدت فى   31-12-2003 برقم ايداع    

1342 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-30

46 - سمير حلمي احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12916   قيدت فى   02-03-2008 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-01

47 - عائشه محمد يوسف مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10573   قيدت فى   13-09-2005 برقم ايداع    

1450 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

48 - مصطفي كمال محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12697   قيدت فى   08-07-2007 برقم ايداع    

856 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

49 - جاد على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1195   قيدت فى   19-05-1997 برقم ايداع    340 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2007-05-18

50 - احمد محمد قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15061   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    

1284 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

51 - عبد العزيز احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1415   قيدت فى   13-08-1997 برقم ايداع    

603 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

52 - محمد السيد موسي خفاجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1558   قيدت فى   23-09-1997 برقم ايداع    

771 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

53 - ماهر احمد رمضان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10717   قيدت فى   29-10-2005 برقم ايداع    

1675 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

54 - مصطفى كمال حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15051   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

1242 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

55 - عادل عبد المؤمن محمود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5380   قيدت فى   30-05-2000 برقم 

ايداع    737 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2015-05-29

56 - محمد عوض ا حامد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12441   قيدت فى   13-02-2007 برقم 

ايداع    196 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

57 - سالمه سليم محسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12567   قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

58 - عبدالمجيد عبدالعليم حماد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14053   قيدت فى   2012-11-22 

برقم ايداع    1214 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

59 - عربى شحات ابراهيم يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46   قيدت فى   05-06-1995 برقم ايداع    46 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-06-04

60 - سناء السيد محمد المهدي عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9525   قيدت فى   2004-11-08 

برقم ايداع    1385 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-07

61 - كريم ثروت يوسف إسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11750   قيدت فى   12-07-2006 برقم 

ايداع    1360 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

62 - عنتر عادل عطا ا بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12513   قيدت فى   05-03-2007 برقم ايداع    

331 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

63 - صباح احمد مصطفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3806   قيدت فى   21-04-1999 برقم 

ايداع    524 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-20

64 - صلح حسن ابو شباك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   714   قيدت فى   11-11-1996 برقم ايداع    492 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

65 - محب سليمان حنا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3729   قيدت فى   21-03-1999 برقم ايداع    

424 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-20
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66 - محب سليمان حنا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3729   قيدت فى   03-12-2002 برقم ايداع    

1281 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

67 - مجدى محمد عبد العزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11502   قيدت فى   18-05-2006 برقم 

ايداع    942 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

68 - اضافه لتصبح ميراكو للثاث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1252   قيدت فى   12-06-1997 برقم ايداع    

408 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

69 - محمد احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14521   قيدت فى   26-05-2015 برقم ايداع    

4598 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

70 - أسامه وجيه بدوي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9791   قيدت فى   05-02-2005 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

71 - رابحه فتحى عبدالموجود منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14041   قيدت فى   04-11-2012 برقم 

ايداع    1142 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03
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تجديد شركات

1 - تعديل عنوان الشركة واسمها / مصطفى  محمد محمود جادو وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6964  

قيدت فى  31-12-2001 برقم ايداع   1347 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/12/2026  12:00:00ص

2 - تعديل الكيان القانونى بالشركة من شركة توصيه بسيطه الى شركة تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   

7766  قيدت فى  27-11-2002 برقم ايداع   1267 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

3 - ماهر مصلح عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3260  قيدت فى  21-11-1998 برقم ايداع   

1606 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2023  12:00:00ص

4 - تعديل عنوان الشركة واسمها ليصبح/ عمرو سمير عبدالعال وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4737  

قيدت فى  04-12-1999 برقم ايداع   1694 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/12/2019  12:00:00ص

5 - الجوهرة للمنظفات الصناعية وتجارة الكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   1941  قيدت فى  

06-06-2010 برقم ايداع   623 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2025  12:00:00ص

6 - سحر السيد عيد محمدين وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   1941  قيدت فى  06-06-2010 برقم ايداع   

623 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2025  12:00:00ص

7 - رمضان محمود محمد الزينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1941  قيدت فى  11-06-2017 برقم 

ايداع   686 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2027  12:00:00

ص

8 - الجوهره للمنظفات الصناعيه وتجاره الكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   1941  قيدت فى  

21-12-1997 برقم ايداع   1221 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2022  12:00:00ص

9 - تعديل كونا للمنظفات الصناعيةوتجارةالكيماويات والمطهرات وتصنيع المبيدات والمخصبات الزراعية السائله 

والصلبةالستيرادوالتصديررمضان محمود محمد الزينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1941  قيدت فى  

21-12-1997 برقم ايداع   1221 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2022  12:00:00ص

10 - عماد لويز منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15104  قيدت فى  11-12-2017 برقم ايداع   

1519 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

11 - ميراكل للصناعات الطبيه ) ميراكل (   شركة سبق قيدها برقم :   15104  قيدت فى  11-12-2017 برقم 

ايداع   1519 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

12 - تعديل السم التجارى للشركة إلى محمد حسن عبدالباقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7506  قيدت 

فى  22-07-2002 برقم ايداع   846 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/07/2027  12:00:00ص

13 - وليد محمد شرف الدين احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10550  قيدت فى  07-09-2005 برقم 

ايداع   1413 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2025  

12:00:00ص

14 - محمد فتحى السيد ابوسالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1738  قيدت فى  12-11-1997 برقم 

ايداع   989 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00

ص
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15 - تعديل السم التجارى الى  فريد سعد الشافى عبدالهادى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   434  قيدت 

فى  27-05-1992 برقم ايداع   1359 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2027  12:00:00ص

16 - سعد الشافعى عبدالهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   434  قيدت فى  27-05-1992 برقم ايداع   

1359 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

17 - محمود محمد الصواف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3727  قيدت فى  07-06-1980 برقم ايداع   

1398 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2015  12:00:00ص

18 - يونس عبد العزيز إبراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4402  قيدت فى  11-09-1999 برقم 

ايداع   1262 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2024  

12:00:00ص

19 - تعديل السم التجارى للشركه الى هشام محمد حميده على هارون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

13998  قيدت فى  24-09-2012 برقم ايداع   995 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  23/09/2027  12:00:00ص

20 - تعديل السم التجاري الي محمد محمود سامي حموده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4888  قيدت فى  

20-10-1982 برقم ايداع   2733 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2027  12:00:00ص

21 - شركه عبده ابراهيم عيدة وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   268  قيدت فى  30-12-1995 برقم ايداع   

283 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2025  12:00:00ص

22 - شركة وليد السيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14980  قيدت فى  08-06-2017 برقم ايداع   

683 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2027  12:00:00ص

23 - بليغ حمدي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9377  قيدت فى  19-09-2004 برقم ايداع   1151 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2024  12:00:00ص

24 - شركة التحاد للمقاولت العمومية محمد وهاشم عبد الحفيظ   شركة سبق قيدها برقم :   241  قيدت فى  

02-12-1995 برقم ايداع   253 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2025  12:00:00ص
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