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قيود أفراد

1 - احمد سعد وفيق نصر حسانين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3399 

ورقم قيد 22285    محل رئيسى  عن  صيدليه عامه, بجهة محافظة الدقهلية - شبراهور - ملك / سعد وفيق نصر 

حسانين

2 - احمد جمال عبدالسميع احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3412 

ورقم قيد 22286    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل اخشاب ميكانيكيه, بجهة محافظة الدقهلية - صدقا - ملك / 

فاطمه محمد محمود فرج

3 - ايمن علي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3414 ورقم قيد 

22287    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيماعدا المهمات والملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

الدقهلية - المقاطعه - ملك / اداره على على سليمان

4 - فتوح طه سيد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3415 

ورقم قيد 22288    محل رئيسى  عن تجارة صاج و حديد خام, بجهة محافظة الدقهلية - شارع ابراهيم حسنين - 

البستان - ملك / طه نصر الدين سعيد عوض سلو

5 - محمد احمد منير احمد فرج الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3426 ورقم قيد 22289    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الدقهلية - ارض عبد الجليل - ملك /  احمد 

منير احمد

6 - ايمن احمد عبدالمقصود السيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3437 

ورقم قيد 22290    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى, بجهة محافظة الدقهلية - كفر سنجاب - ملك / صلح احمد 

حسين هاشم

7 - سكينه محمد عبدالعاطي سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3443 ورقم قيد 22291    محل رئيسى  عن  بيع اسمده ومخضبات وبذور وتقاوي المبيدات الحشريه في عبوات 

مغلقه, بجهة محافظة الدقهلية - كفر الشرفاء - ملك / ابراهيم عبد اللطيف عبد الوهاب خميس

8 - رشا  منصور محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3459 

ورقم قيد 22292    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الدقهلية - الحصوة - ملك / رياض فوزى محمد 

ابراهيم

9 - زغلول على غريب محمد الباز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3460 ورقم قيد 22293    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة الدقهلية - الطيارة - شارع المحجر - 

ملك / محمد عرفه احمد ابو النجا

10 - احمد محمد السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3470 

ورقم قيد 22294    محل رئيسى  عن تجاره الموتوسيكلت والتكاتك, بجهة محافظة الدقهلية - السمارة - ملك / 

السعيد صبحي احمد ابراهيم

11 - محمد صدقى ابوزيد العدروسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3471 ورقم قيد 22295    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الدقهلية - ش المام - الربع - ملك / 

محمد المام محمد المام

12 - محمود حمدي توفيق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3473 

ورقم قيد 22296    محل رئيسى  عن تجاره الت ومعدات زراعيه, بجهة محافظة الدقهلية - شارع سيد احمد 

سليط - ملك / حمدي توفيق السيد ابراهيم

13 - عماد المتيم يونس سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3474 ورقم قيد 22297    محل رئيسى  عن مطعم اسماك, بجهة محافظة الدقهلية - مزرعة الشونه - ملك / 

عبدالعظيم حسين على مندور
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14 - متولى ابراهيم متولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3475 

ورقم قيد 22298    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة الدقهلية - برقين - ملك / محمد ابراهيم 

متولى محمد

15 - نورا العوضي صادق السيد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3476 

ورقم قيد 22299    محل رئيسى  عن  حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة الدقهلية - ابو القراميط - 

ملك / ورده احمد السيد

16 - محمد رجب محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3479 

ورقم قيد 22300    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - ش وهبه ابوعجيلة - ملك 

/ احمد ياسر يوسف ابراهيم

17 - السيد احمد حافظ ابو الغيط تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3480 

ورقم قيد 22301    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اللوميتال, بجهة محافظة الدقهلية - القاسمى - ملك / حسام 

محمد حسن على

18 - عماد عبدالفتاح ايوب السعيد تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

3481 ورقم قيد 22302    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الدقهلية - البلمون - ملك / 

على صبرى حلمى موسى

19 - محمد اسماعيل محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3482 

ورقم قيد 22303    محل رئيسى  عن ورشة حدادة ولحام معادن بالكهرباء, بجهة محافظة الدقهلية - طريق 

الزقازيق - ملك / اسماعيل محمد نصر

20 - محمد ابوبكر محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3483 

ورقم قيد 22304    محل رئيسى  عن حظيرة لتجارة وتربية مواشى, بجهة محافظة الدقهلية - منشأة جبران - ملك 

/ نجاة ابوبكر محمد متولى

21 - عيد عبد النبي عبد النبي طلبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

3492 ورقم قيد 22305    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - عزبه حسين 

عزت - الرمزيه - ملك / عبد النبي عبد النبي طلبه

22 - فاطمه رضا احمد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3493 

ورقم قيد 22306    محل رئيسى  عن بيع السلع المنزلية جملة, بجهة محافظة الدقهلية - السوعه - ملك / طلعت 

احمد على عبد الباقى

23 - اسماء محسن محمد عزب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3494 

ورقم قيد 22307    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفاكهة, بجهة محافظة الدقهلية - شارع وهبه الزمزمى - 

ملك / ام على عبد الحميد شاكر عبد الحميد

24 - السيد حمدي السيد عبداللطيف موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 3496 ورقم قيد 22308    محل رئيسى  عن  تجاره الت زراعيه, بجهة محافظة الدقهلية - الرمزيه - 

عزبه حسين عزت - ملك / حمدي السيد عبد اللطيف موسي

25 - محمد السيد احمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3500 

ورقم قيد 22309    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الدقهلية - عزبة نديم - 

الرمزية - ملك / مصباح فاروق ابراهيم حسانين

26 - كريم حمدى محمد ساكب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3501 

ورقم قيد 22310    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الدقهلية - البيضا - ملك / فاطمه صادق على
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27 - السيد الشبراوى عطيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3502 

ورقم قيد 22311    محل رئيسى  عن تجارة بتروكيماويات, بجهة محافظة الدقهلية - ميت غريطة - ملك / هنيات 

شعبان العجمى فوده

28 - اسامة ابراهيم ابراهيم الحسينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3505 ورقم قيد 22312    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - المعاهدة - ملك 

/ محمد متولى برهام

29 - وائل الشحات احمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3506 

ورقم قيد 22313    محل رئيسى  عن تجاره البقاله, بجهة محافظة الدقهلية - كفر ميت غراب - ملك / الشحات 

احمد حسانين

30 - محمد عبدالغفار محمد عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3535 ورقم قيد 22314    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الدقهلية - ابو داود - ملك / ساميه عبده 

عبد الهادى عبده

31 - محمد السيد محمود محمد المالح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3537 ورقم قيد 22315    محل رئيسى  عن تجارة وصيانة اجهزه محمول, بجهة محافظة الدقهلية - كفر غنام - 

ملك / محمد ابراهيم حسن محمد حسين

32 - رمضان احمد بدران قاسم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3538 

ورقم قيد 22316    محل رئيسى  عن ورشه لحام بالكهربا, بجهة محافظة الدقهلية - نوب طريف - ملك / محمد 

فرحات ابراهيم فرحات البري

33 - محمد محمد عبدالرحمن غريب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3539 ورقم قيد 22317    محل رئيسى  عن تجاره الصيني والفضيات والنجف ) تجاره ادوات منزليه (, بجهة 

محافظة الدقهلية - المقاطعه - ملك / عبدالهادي عبدالرحمن غريب

34 - احمد السيد محمود المطحنه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3541 

ورقم قيد 22318    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه  - نشروخرط الخشاب, بجهة محافظة الدقهلية - 

نوب طريف - ملك / ورثه المرحوم السيد محمود السيد المطحنه

35 - فاطمه انور متولى البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3542 

ورقم قيد 22319    محل رئيسى  عن تجارة ادوات مكتبية, بجهة محافظة الدقهلية - البشنينى - ملك / حسام السيد 

جاد على

36 - محمد سعد امين رجب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3551 ورقم 

قيد 22320    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة الدقهلية - كفر المير - ملك / زينب 

عبدالوهاب احمد

37 - محمد السيد ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

3553 ورقم قيد 22321    محل رئيسى  عن تجارة الت زراعية, بجهة محافظة الدقهلية - الرمزية - عزبة 

حسين عزت - ملك / احمد عبدالفتاح ابراهيم محمد

38 - الهادى سمير نصر هلل النجدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

3554 ورقم قيد 22322    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع وتوريدات عامة ) فيماعدا الدعاية والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (, بجهة محافظة الدقهلية - كفر الحاج عزب - ملك / شبانه حلمى عبد 

ربه نصر

39 - احمد محمد السيد العوضى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3557 

ورقم قيد 22323    محل رئيسى  عن خدمات نظافة ومكافحة الحشرات, بجهة محافظة الدقهلية - طنبول الكبرى 

- ملك / محمد السيد العوضى يوسف
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40 - ناصر موسى منصور عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

3559 ورقم قيد 22324    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) فيماعدا المهمات والملبس العسكرية (, 

بجهة محافظة الدقهلية - ميت غريطة - ملك / وصيلة احمد موافى احمد

41 - فاطمه اسماعيل احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3561 

ورقم قيد 22325    محل رئيسى  عن  ورشه نجاره, بجهة محافظة الدقهلية - عزبه العمده -ميت غريطه - ملك / 

عبد الجيد عبد الستار عبد الهادي

42 - ايهاب ابراهيم فؤاد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3562 

ورقم قيد 22326    محل رئيسى  عن  مخزن لتجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - شبرا قباله - 

ملك / محمد زغلول ابراهيم

43 - صالح محمد صالح سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3575 

ورقم قيد 22327    محل رئيسى  عن  ورشه نجاره, بجهة محافظة الدقهلية -الورمان - ملك / زينب سالم يوسف 

السيد

44 - فاطمه متولي محمود متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3582 

ورقم قيد 22328    محل رئيسى  عن مخزن لتجاره بطاريات وكاوتش وقطع غيار نقل, بجهة محافظة الدقهلية - 

السماره - ملك / السيد السيد محمد علي

45 - عمرو عبدا محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3584 

ورقم قيد 22329    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وحلبه, بجهة محافظة الدقهلية - عزبه الشيخ علي اسماعيل 

- طماي الزهايره - ملك / عبدا محمد محمد

46 - حسن طلعت حسن مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3589 

ورقم قيد 22330    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة الدقهلية - طماي الزهايره - ملك / محمد 

مصطفي العيسوي احمد

47 - حنان ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3590 

ورقم قيد 22331    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الدقهلية - حى النخل - ملك / سامح وفيق نصر

48 - محمد عبدالحميد احمد محمد البغدادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 3592 ورقم قيد 22332    محل رئيسى  عن تجارة ادوات ومستحضرات تجميل ) فيماعدا الدوية (, بجهة 

محافظة الدقهلية - طنبول الكبرى - ملك / عبدالحميد احمد محمد البغدادى

49 - محمد السيد محمد السبد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3594 

ورقم قيد 22333    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة و احذيه ) فيماعدا المهمات والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة الدقهلية - الزهايره - ملك / مصطفى اسماعيل على

50 - محمد محمد الشحات السعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3596 ورقم قيد 22334    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيماعدا المجموعة )19( والفقرة )36( من 

المجموعة)6( (, بجهة محافظة الدقهلية - الرمزية - ملك / فاطمة عبدا على حسين

51 - عمرو حامد حسنى محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 3598 ورقم قيد 22335    محل رئيسى  عن تجارة منظفات, بجهة محافظة الدقهلية - الحوال - شارع 

صلح الدين - ملك / مصطفى عبد العاطى عوض الغريب

52 - السيد عبدالعزيز احمد محمد البرعى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3599 ورقم قيد 22336    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الدقهلية - شبرا سندى - ملك / فادية عبدالعظيم 

ابراهيم
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53 - سامح عبدالمجيد عبدالسلم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3600 ورقم قيد 22337    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الدقهلية - الربع - ملك / عايده عبد الحميد 

محمد عنتر

54 - احمد عبد المجيد البيلى جابر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3603 ورقم قيد 22338    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - عزبة صبحى 

الكبرى - شبرا سندى - ملك / روحيه توفيق يوسف مبروك

55 - على احمد على لشين على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3611 

ورقم قيد 22339    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة الدقهلية - كفرالروك - ملك / ابراهيم ابراهيم 

المهدى ابراهيم

56 - محمد نافع محمد الغمرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3613 

ورقم قيد 22340    محل رئيسى  عن ورشة خراطه وتشكيل معادن, بجهة محافظة الدقهلية - الروضة - ملك / 

طارق عبد الكريم عبد الخالق

57 - عبدالحميد محسن عبدالحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

3615 ورقم قيد 22341    محل رئيسى  عن مكتب مساحه, بجهة محافظة الدقهلية - شارع  هشام المسرى - ملك 

/ زوزو عبد الحميد محظوظ حسنين

58 - عمرو السيد عبدالغني صادق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

3630 ورقم قيد 22342    محل رئيسى  عن  ورشه نجاره, بجهة محافظة الدقهلية - بشمس - ملك / ليلي 

رضوان محمود

59 - شعبان عبدالستار شعبان الباز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3634 ورقم قيد 22343    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت انشاء ) تشيد مبانى (, بجهة محافظة الدقهلية - 

الرمزية - ملك / السيد ابراهيم رمضان

60 - صادق رأفت محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3641 

ورقم قيد 22344    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة الدقهلية - الشعاله - ملك / 

رأفت محمد محمود حسانين

61 - هشام اكرم السعيد محمد سبع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3642 ورقم قيد 22345    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل بلستيك, بجهة محافظة الدقهلية - شبراهور - ملك / 

محمد السعيد محمد احمد

62 - شريف شعبان عيد محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3648 ورقم قيد 22346    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت انشاء ) تشيد(, بجهة محافظة الدقهلية - عزبة فهمى 

- كفر بدوى - ملك /  شعبان عيد محمد فرج

63 - نوال رمضان محمد السعداوي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3650 ورقم قيد 22347    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة الدقهلية - شارع الجنينه - ملك 

/ علي السيد توفيق ابراهيم

64 - عبير فكرى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3654 

ورقم قيد 22348    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) فيماعدا النشطه السياحية (, بجهة محافظة الدقهلية 

- الخمسة - ملك / محسن عثمان السيد عامر

65 - امانى صبرى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3658 

ورقم قيد 22349    محل رئيسى  عن تجارة البنزين والبترول ) محطة تموين رصيف (, بجهة محافظة الدقهلية - 

السعودية - ملك / امانى صبرى السيد محمد
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66 - هبه جمال عبدالنبى صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3659 

ورقم قيد 22350    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس والمهمات العسكريه (, بجهة 

محافظة الدقهلية - منشية جبران - ملك / حسين على محمد شحاته

67 - عمرو عبدالفتاح جاد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3664 

ورقم قيد 22351    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل بضائع, بجهة محافظة الدقهلية - ش الجمعية الزراعية - 

ملك / محمود عبدالفتاح جاد

68 - على محمد عبدالحليم محمد غازى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3666 ورقم قيد 22352    محل رئيسى  عن صناعة الخيوط الصناعية ونسجها ) غزل ونسيج (, بجهة محافظة 

الدقهلية - حي الزهور - ملك / محمد عبدالحليم  محمد غازى

69 - احمد محمود مصطفي محمود هنيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3667 ورقم قيد 22353    محل رئيسى  عن محل بويات, بجهة محافظة الدقهلية - الكمال - ملك / ثناء محمد 

موافي ايوب

70 - محمود احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 3677 

ورقم قيد 22354    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت انشاء - تشيد مباني, بجهة محافظة الدقهلية - شارع 

العشماوي - ملك / احمد ابراهيم محمد احمد

71 - مصطفى محمود محمود ابراهيم زناتى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 3678 ورقم قيد 22355    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة الدقهلية - شارع محمود 

الزناتى - ملك / ليلى محمود عوض

72 - توفيق متولى السيد ابراهيم منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3692 ورقم قيد 22356    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - اول طريق نوب 

طريف - مقابل الشونه - ملك / مجدى محمد ابراهيم السيد

73 - شريف عمر بدران عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 3701 

ورقم قيد 22357    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل معادن, بجهة محافظة الدقهلية - طوخ القلم - ملك / فوزي 

عبدالمحسن عبدالسلم محمد

74 - حمدى محمد عبدربه هلل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3705 

ورقم قيد 22358    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات, بجهة محافظة الدقهلية - شارع الجمعيه 

الزراعيه - ملك / ايهاب محمد عبد ربه هلل

75 - حكمت شحاته السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3708 

ورقم قيد 22359    محل رئيسى  عن مقلة لب, بجهة محافظة الدقهلية - هشام المسيرى - ملك / احمد منصور 

حسن

76 - احمد رأفت ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3714 

ورقم قيد 22360    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس والمهمات العسكرية (, بجهة 

محافظة الدقهلية - تاج عز - ملك / هشام اسماعيل السيد الشربينى

77 - حسين محمد عبدالواحد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3734 ورقم قيد 22361    محل رئيسى  عن تجارة الخضروات, بجهة محافظة الدقهلية - العزاوى - ملك / 

نجلء محمد احمد

78 - سهير السعيد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 3739 

ورقم قيد 22362    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ) فيما عدا النشطه السياحيه (, بجهة محافظة 

الدقهلية - صدقا - ملك / عبدالعزيز حسن عبد العزيز
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79 - الحسينى عبدالفتاح على فرحات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3742 ورقم قيد 22363    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة الدقهلية - طريق ابو كبير - المعاهدة 

- ملك / السيد صلح محمود

80 - محبوب رضا طلبه فرج على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3747 ورقم قيد 22364    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - شبرا سندى - 

ملك / شيماء رضا عبدالمجيد حسن

81 - شريف عبدا محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3748 

ورقم قيد 22365    محل رئيسى  عن تجارة آلت زراعية, بجهة محافظة الدقهلية - المقاطعه - ملك / عبدا 

محمد احمد شريف

82 - دعاء اشرف محمد العارف تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3753 

ورقم قيد 22366    محل رئيسى  عن  بقاله, بجهة محافظة الدقهلية - شارع التامينات - ملك / زينهم صدقي 

محمد العجمي

83 - احمد امين احمد برهام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3757 

ورقم قيد 22367    محل رئيسى  عن مصنع تخريز بلستك, بجهة محافظة الدقهلية - شبراهور - ملك / صلح 

امين احمد برهام

84 - صلح عطيه هاشم بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 3771 

ورقم قيد 22368    محل رئيسى  عن ورشه لحام الكهرباء, بجهة محافظة الدقهلية - الحصاينه - ملك / محمد 

محمد اسماعيل عثمان

85 - سماح فرغلى على فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 3775 

ورقم قيد 22369    محل رئيسى  عن محطة تموين وخدمة سيارات, بجهة محافظة الدقهلية - صدقا - ملك / 

محمود على عبدالهادى عبد المحسن

86 - السيد احمد محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 3776 

ورقم قيد 22370    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات ومجوهرات ) بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من 

مصلحه دمغه المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه (, بجهة محافظة الدقهلية - شارع 

عدلي من شارع مصطفي علي
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فروع الفراد

1 - عمرو عبدا محمد عبدالحميد  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   3434 ورقم قيد   21133  محل فرعى  

عن مخزن لتجاره البقاله  بجهة محافظة الدقهلية - شارع المعاهده - ملك / سليم عبدالحليم السعيد رضوان

2 - ورد الشام محمد رشدي السعيد ابراهيم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   3521 ورقم قيد   22108  

محل فرعى  عن تجاره ملبس جاهزه ) فيما عدا المهمات والملبس العسكريه (  بجهة محافظة الدقهلية - الدلله - 

ملك / زينب السيد عيد عبدالحميد

3 - رامز رضا عطية ابراهيم  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   3580 ورقم قيد   17743  محل فرعى  عن 

تجارة سجائر ودخان  بجهة محافظة الدقهلية - ميدان القنطرة - ملك / محسن محمد احمد عبدالعال صادق

4 - محمود طلبه للحوم المجمده  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   3645 ورقم قيد   17244  محل فرعى  

عن مخزن لتجاره لحوم مجمده  بجهة محافظة الدقهلية - البيضا - ملك / رابحه بدران ابراهيم رضوان

5 - محمد ابراهيم محمد ابو قورة  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   3712 ورقم قيد   11074  محل فرعى  

عن مصنع مخللت  بجهة محافظة الدقهلية - قريه الدنابيق - خلف مكتب بريد الدنابيق - ملك / فيصل عبدالكريم 

محمود درويش

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - فادية عبدالعظيم ابراهيم عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   11623 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع  281 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

2 - مني علي محمود عرفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   8498 قيد فى 10-02-2004 برقم ايداع  146 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

3 - حمدى هلل السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   11857 قيد فى 06-06-2010 برقم ايداع  838 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

4 - عبدالقادر حسن ابراهيم عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   20133 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  

179 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

5 - محمد نبيل عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21793 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع  1639 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

6 - محمود ابراهيم عبدالرازق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   16710 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع  

85 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

7 - محمود عاشور جمعة حسين سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19566 قيد فى 17-08-2020 برقم 

ايداع  1345 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

8 - سعد محمد سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   15442 قيد فى 20-06-2016 برقم ايداع  1255 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

9 - ميادة السيد منصور عثمان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   17490 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع  

2262 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

10 - مصطفى عبدالرؤف محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   18403 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع  

1512 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

11 - شيماء محمود ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14761 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع  

1729 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

12 - نهال منصور السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   16463 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع  

1959 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

13 - مرفت محمد نعمت ا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   20563 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع  

1334 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

14 - حسام مختار السعيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21417 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  498 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

15 - السيد هارون عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15509 قيد فى 27-07-2016 برقم ايداع  

1435 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

16 - نفيسة ابراهيم السيد ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   11339 قيد فى 09-09-2009 برقم ايداع  

993 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

17 - محمد جمعه حجازى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21993 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع  2312 

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

18 - نبيلة مصطفى على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   15416 قيد فى 02-06-2016 برقم ايداع  1179 

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

19 - محمد السيد البدوى متولى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19319 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  

618 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

20 - عبد الوهاب السيد عبده السيد معيط  تاجر فرد سبق قيده برقم   19651 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع  

1533 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

21 - شيرين متولى حسن يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   20291 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع  619 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجارة نهائيا
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22 - اسامة محمد عبدالمجيد احمد شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   19868 قيد فى 02-11-2020 برقم 

ايداع  2037 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزله التجاره نهائيا

23 - اسامة عبدا احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19898 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

2114 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

24 - رجاء نجاح عبدالعزيز عطيه السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20401 قيد فى 29-03-2021 برقم 

ايداع  920 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

25 - وسام احمد عبدالحميد علي الشترى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20402 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  

921 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

26 - احمد محمد السعيد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   10515 قيد فى 02-01-2008 برقم ايداع  4 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

27 - السيد عبداللطيف عبدا شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   11744 قيد فى 18-04-2010 برقم ايداع  

572 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

28 - ناهد صبرى محمد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15194 قيد فى 27-03-2016 برقم ايداع  

664 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التاجاره نهائيا

29 - فاطمة ماهر محمد عبدالمجيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20423 قيد فى 06-04-2021 برقم 

ايداع  1001 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

30 - امل حلمي احمد الغضبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9169 قيد فى 23-04-2005 برقم ايداع  377 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

31 - ايناس توفيق جلل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12365 قيد فى 19-05-2011 برقم ايداع  541 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

32 - محمد سعيد ابراهيم سيد احمد الشترى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12951 قيد فى 06-06-2012 برقم 

ايداع  732 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

33 - احمد عبدا السيد المنجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16870 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع  570 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

34 - عماد محمود رمضان عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   20581 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع  

1389 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

35 - محمود جميل محمد بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم   16051 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع  2302 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع لنهاء نشاط الفرع

36 - محمد زيدان عبدالقادر عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19818 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  

1914 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل نم محو هذا القىيد لعتزاه التجاره نهائيا

37 - شعبان فتحي محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8657 قيد فى 25-05-2004 برقم ايداع  484 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

38 - محمد ابراهيم السعيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10771 قيد فى 20-07-2008 برقم ايداع  772 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محمو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

39 - همت الباشا ابراهيم المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14960 قيد فى 14-01-2016 برقم ايداع  73 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجارة نهائيا

40 - الء على فتحى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20645 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  1576 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاة صاحبة الشان

41 - احمد طه عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21337 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  240 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

42 - السيد غازى السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19310 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع  601 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

43 - حافظ عبدالمنعم محمد الصاوى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   15663 قيد فى 23-10-2016 برقم 

ايداع  1890 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
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44 - نبيل محمود محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   16025 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع  621 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد لعتزاله التجاره نهائيا

45 - سامية عبدة عبدالهادى عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   13201 قيد فى 02-12-2012 برقم ايداع  

1453 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

46 - السيد عوض يونس السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14373 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع  481 

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

47 - محمد محمد عبدالفتاح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   21833 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع  

1785 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا

48 - منصور محمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21872 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع  

1900 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - جمال عبدالحميد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   19929 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع   

2190 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - اكرم عبدالعظيم عبدالهادي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   8062 قيد فى 21-09-2003 برقم ايداع   

899 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

3 - الفت على على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   20064 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع   2567 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

4 - مهنى محمد محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   19968 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع   2288 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - عبدالهادى زغلول ابراهيم مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم   19103 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع   

135 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

6 - هاني رمضان احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10078 قيد فى 17-01-2007 برقم ايداع   60 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

7 - ممدوح السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19303 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع   586 فى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

8 - ياسر عبدالحكم عزت طلبه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   21573 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   

901 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

9 - ياسر رأفت فرج محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   20890 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع   2266 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

10 - امين محمود عبد المنعم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   21357 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   310 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - هديه السيد علي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   10725 قيد فى 17-06-2008 برقم ايداع   657 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

12 - محمد فتحى حسين عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   13138 قيد فى 24-10-2012 برقم ايداع   

1292 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

13 - اميمه سلمه محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   18975 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع   3026 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,600,000.000

14 - اسلم السيد عبدالفتاح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   22150 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع   

2845 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

15 - احمد محمد السيد العوضى تاجر فرد سبق قيده برقم   22323 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع   3557 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - وليد توفيق السيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   16341 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع   

1555 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - سامية نصر السيد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   18197 قيد فى 22-04-2019 برقم ايداع   1012 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

18 - عبدالوهاب ابراهيم صالح ابراهبم تاجر فرد سبق قيده برقم   21446 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   

584 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - محمد السيد السيد عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19739 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع   

1724 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - محمد كمال ابو ماجد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   19947 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع   2252 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

21 - عمر مصطفى اسماعيل العوضى تاجر فرد سبق قيده برقم   16366 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع   

1649 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  550,000.000
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22 - خالد السيد توفيق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   16472 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع   1984 فى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

23 - مؤمن احمد ناصف عبده النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   19691 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع   

1616 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - هانى يسرى محمد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   12369 قيد فى 22-05-2011 برقم ايداع   

547 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

25 - هانى السعيد السيد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   18158 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع   882 فى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

26 - احمد كمال السيد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   19736 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع   1715 فى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

27 - حكمت شحاته السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   22359 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع   3708 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

28 - محمد عوض ابراهيم منصور البغدادي تاجر فرد سبق قيده برقم   4931 قيد فى 13-09-1999 برقم 

ايداع   1343 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - محمد احمد فتوح عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   12705 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع   817 فى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

30 - محمد احمد فتوح عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   12705 قيد فى 27-12-2011 برقم ايداع   1441 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

31 - محمود طلبة للحوم المجمدة تاجر فرد سبق قيده برقم   17244 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع   1614 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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العناوين 

1 - عمرو عبدا محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    21133 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

2950 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تم افتتاح فرع بناحيه / شارع 

المعاهده - ملك / سليم عبدالحليم السعيد رضوان - عن نشاط / مخزن لتجاره البقاله - واودع برقم 3434 

بتاريخ2022/12/4 وقيد برقم تابع 21133 السنبلوين

2 - منصور عبدالعظيم السيد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    22225 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع    

3122 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - عزبه رشاد الكبري - ملك / هبه 

محمد عبد الحي راجح

3 - محمد حسن محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    14063 قيد فى 21-09-2014 برقم ايداع    975 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - الحوال - شارع الدكتور محمد عطا - ملك / 

محمد مصطفى ابراهيم ابراهيم

4 - ورد الشام محمد رشدى السعيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    22108 قيد فى 27-09-2022 برقم 

ايداع    2721 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تم افتتاح فرع بناحيه / 

الدلله - ملك / زينب السيد عيد عبدالحميد - عن نشاط / تجاره ملبس جاهزه ) فيما عدا المهمات والملبس 

العسكريه ( - اعتبارا من 2022/12/1 - واودع برقم 3521 بتاريخة 2022/12/8 وقيد برقم تابع 22108 

السنبلوين

5 - شيماء السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20432 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    1022 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / الحجايزة - ملك / السيد 

عبدالمنعم محمد متولى

6 - امين محمود عبد المنعم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    21357 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

310 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / - شبراهور - ملك / 

محمود عبدالمنعم خليل

7 - رامز رضا عطية ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17743 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع    2991 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تم افتتاح فرع بناحيه / ميدان القنطرة - 

ملك / محسن محمد احمد عبدالعال صادق - عن نشاط / تجاره سجائر ودخان - تاريخ الفتتاح 2022/9/1 - 

واودع برقم 3580 وقيد برقم تابع 17743 السنبلوين

8 - بهاء ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11605 قيد فى 18-02-2010 برقم ايداع    249 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة - تم افتتاح فرع بناحيه / 33 شارع عزيز 

المصري - ملك / ميشيل رزق بولس صليب عن نشاط / مكتب نقل وشحن )بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( - اعتبارا من 2020/1/4 - واودع برقم 7213 وقيد برقم 

31719 العبور

9 - محمود طلبة للحوم المجمدة تاجر فرد سبق قيده برقم    17244 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع    1614 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تم افتتاح فرع بناحيه / البيضا - ملك / 

رابحه بدران ابراهيم رضوان - عن نشاط / مخزن لتجاره لحوم مجمده - تاريخ الفتتاح 2022/5/15 - واودع 

برقم 3645 وقيد برقم تابع 17244 السنبلوين

10 - امير خيرى السعيد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    13487 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع    

640 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - شارع المعاهدة - طريق كفر 

صقر - ملك / عزيز عبدالحميد منصور

11 - خالد السيد توفيق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    16472 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع    1984 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - شارع ايمن ابوغالي - عقار رقم )3( - 

ملك / احمد السيد حسن الشافعي
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12 - محمد ابراهيم محمد ابوقورة تاجر فرد سبق قيده برقم    11074 قيد فى 12-03-2009 برقم ايداع    

294 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تم افتتاح فرع بناحيه /  قريه 

الدنابيق - خلف مكتب بريد الدنابيق - ملك / فيصل عبدالكريم محمود درويش - تاريخ افتتاح 2022/11/1 - 

واودع برقم 3712 بتاريخ 2022/12/25 وقيد برقم تابع 11074 السنبلوين

13 - محمود جميل محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم    16051 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    

2302 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل المحل الرئيسي المودع 

برقم 716 بتاريخ 2017/3/30 الى فرع وتعديل الفرع المودع برقم 2302 بتاريخ 2022/8/24 الى رئيسي 

وشطب الفرع بعد التعديل

14 - محمود جميل محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم    16051 قيد فى 30-03-2017 برقم ايداع    716 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعديل المحل الرئيسي المودع برقم 

716 بتاريخ 2017/3/30 الى فرع وتعديل الفرع المودع برقم 2302 بتاريخ 2022/8/24 الى رئيسي وشطب 

الفرع بعد التعديل

15 - على احمد على لشين على تاجر فرد سبق قيده برقم    22339 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    

3611 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / طهواى - ملك / 

ابراهيم ابراهيم المهدى ابراهيم

16 - عاطف محمد عبداللطيف الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    15684 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع    

1989 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / عزبة العكا - تاج 

العز - ملك / صبيرة فتحى السيد اسماعيل

17 - احمد محمد احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    17016 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع    964 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - عزبة شبانة - المقاطعة  - ملك / احمد 

محمد احمد عوض

18 - محمد عوض ابراهيم منصور البغدادي تاجر فرد سبق قيده برقم    4931 قيد فى 13-09-1999 برقم 

ايداع    1343 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - طماي الزهايره - ملك 

/ فاطمه سمير عبد الهادي احمد خليل

19 - احمد مجدى عبدالمنعم صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    14068 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع    

992 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / طريق نوب طريف - 

ملك / محمد رشاد حسن كامل

20 - محمود طلبه للحوم المجمده تاجر فرد سبق قيده برقم    17244 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    

3645 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / البيضا - ملك / 

محمد عبدالنبى حمودة

21 - محمود طلبة للحوم المجمدة تاجر فرد سبق قيده برقم    17244 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع    

1614 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل المحل الرئيسي المودع 

برقم 1614 بتاريخ 2018/7/11  الى فرع والفرع المودع برقم 3645 بتاريخ 2022/12/20 الى رئيسى

22 - محمود طلبة للحوم المجمدة تاجر فرد سبق قيده برقم    17244 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع    

1614 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / البيضا - ملك / 

رابحه بدران ابراهيم رضوان
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النشاط

1 - شهيرة محمد احمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  21827 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    1764

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مصنع نسيج دائرى

2 - اكرم عبدالعظيم عبدالهادي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  8062 قيد فى 21-09-2003 برقم ايداع    

899وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط على / تصدير بطاريات وقطع غيار فى 

حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك

3 - عمرو عبدا محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  21133 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

2950وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الفرع / مخزن لتجاره البقاله

4 - ورد الشام محمد رشدى السعيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  22108 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع    

2721وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي / بقاله                                                                                                                                            

اضافة نشاط الفرع / تجارة ملبس جاهزة )فيماعدا الملبس والمهمات العسكرية (

5 - محمود حامد محمود السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21904 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    2030

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي / مركز تصنيع البان وتعبئه

6 - شيماء السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20432 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    1022وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال ) فيماعدا النشطة 

السياحية (

7 - امين محمود عبد المنعم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  21357 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    310

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مصنع تصنيع وتشكيل مواسير بلستيك

8 - نورا العوضي صادق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22299 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    3476

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيره مواشي

9 - هديه السيد علي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  10725 قيد فى 17-06-2008 برقم ايداع    657وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي /  مضرب ارز

10 - رامز رضا عطية ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17743 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع    2991

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الفرع / تجارة سجائر ودخان

11 - شعبان سعد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21644 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    1115

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / حظيرة مواشى

12 - بهاء ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11605 قيد فى 18-02-2010 برقم ايداع    249

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الفرع / مكتب نقل وشحن ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (

13 - وليد توفيق السيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  16341 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    

1555وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مكتب استيراد وتصدير )فيماعدا 

المجموعه )19( والفقره )36( من المجموعة )6((

14 - محمود طلبة للحوم المجمدة تاجر فرد سبق قيده برقم  17244 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع    1614

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الفرع / مخزن لحوم مجمده                                                                                                                   

تعدل نشاط الفرع الى / مصنع تعبئه وتغليف وثلجه لحوم ودواجن

15 - احمد محمد حسن الوصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  19908 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    2132

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى /تجاره البقاله

16 - نعيم عبدالعزيز على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12498 قيد فى 24-08-2011 برقم ايداع    917

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره البقاله

17 - محمود عوض ا عبد الوهاب رخا تاجر فرد سبق قيده برقم  14536 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع    

1059وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي / مضرب ارز

18 - شعبان عبدالستار شعبان الباز تاجر فرد سبق قيده برقم  22343 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    

3634وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامة )

فيماعدا الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة (

Page 17 of 28 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

19 - محمود جميل محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  16051 قيد فى 30-03-2017 برقم ايداع    716

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مصنع اعادة تدوير بلستيك

20 - محمود جميل محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  16051 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    2302

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / تجارة ادوات صحية

21 - محمود طلبه للحوم المجمده تاجر فرد سبق قيده برقم  17244 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    3645

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي / مصنع تعبئه وتغليف وثلجه لحوم ودواجن

22 - ابراهيم احمد عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  13871 قيد فى 03-04-2014 برقم ايداع    

375وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / توريد مخلفات زراعية قش ارز

23 - محمد عوض ابراهيم منصور البغدادي تاجر فرد سبق قيده برقم  4931 قيد فى 13-09-1999 برقم ايداع    

1343وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعدل الي / تشكيل الثاث المعدني والمكتبي 

وتصدير

24 - ممدوح متولى السيد احمد الدميرى تاجر فرد سبق قيده برقم  18264 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع    

1171وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة حبوب زراعية لحساب الغير

25 - محمود طلبه للحوم المجمده تاجر فرد سبق قيده برقم  17244 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    3645

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تجارة لحوم مجمدة ومواد غذائية

26 - محمود طلبة للحوم المجمدة تاجر فرد سبق قيده برقم  17244 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع    1614

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل نشاط الرئيسي الى / مصنع تعبئه وتغليف وثلجه 

لحوم ودواجن                          تعدل نشاط الفرع الى / تجارة لحوم مجمدة ومواد غذائية

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22165 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2022  برقم ايداع 2,881.000 الى : اى ديل

2 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16235 وتم ايداعه بتاريخ   

15-06-2017  برقم ايداع 1,226.000 الى : مضرب ارز الخيال

3 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17244 وتم ايداعه بتاريخ   

20-12-2022  برقم ايداع 3,645.000 الى : المنار

4 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21732 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2022  برقم ايداع 1,424.000 الى : الياسمين للمقاولت

5 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4931 وتم ايداعه بتاريخ   

13-09-1999  برقم ايداع 1,343.000 الى :  العالميه لتشكيل الثاث المعدني والمكتبي وتصدير

6 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17244 وتم ايداعه بتاريخ   

20-12-2022  برقم ايداع 3,645.000 الى : تعدل الى / مصنع وثلجة المنار للحوم والدواجن

7 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17244 وتم ايداعه بتاريخ   

11-07-2018  برقم ايداع 1,614.000 الى : مصنع وثلجة المنار للحوم والدواجن

8 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21752 وتم ايداعه بتاريخ   

ELReem for real  31-05-2022  برقم ايداع 1,517.000 الى : تعدل الى / الريم للستثمار العقاري

estate investment

الشخاص

1 - السيد السيد العجمى سلم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   13031 وتم ايداعه بتاريخ  08-08-2012 برقم 

ايداع    966تم التأشير فى تاريخ   08-08-2012   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه محمد علي احمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    8758 قيدت فى 28-07-2004 برقم 

ايداع   696 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركة بعد اخذ كل شريك 

كافة مستحقاته

2 - ياسر كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    1832 قيدت فى 27-01-1997 برقم ايداع   126 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركة والنتهاء من تصفيتها بعد اخذ كل 

شريك كافة مستحقاته

3 - رمضان عبد المقصود سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    5683 قيدت فى 01-07-2000 برقم ايداع   

709 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركة والنتهاء من تصفيتها بعد 

اخذ كل شريك كافة مستحقاته

4 - ابراهيم شعبان محمد ابراهيم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    19862 قيدت فى 27-10-2020 برقم 

ايداع   2010 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركة والنتهاء من 

تصفيتها بعد اخذ كل شريك كافة مستحقاته

رأس المال

العناوين

1 - شركة سمير اشرف عبدالحليم ابراهيم وشربكه شركة سبق قيدها برقم     21826 قيدت فى 2022-06-23 

برقم ايداع    1763وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية - تعدل الى / ش 

السماعنة - حى النخل

النشاط
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2091   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-04-1993 برقم ايداع    476 الى   تعدل الى / كريمه متولى عوض وشركائها

الشخاص

1 - سعد مصطفى سعد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2091   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1993 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

2 - كريمه متولى عوض محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2091   وتم ايداعه بتاريخ    1993-04-15 

برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  لها حق الدارة والتوقيع منفردا

3 - هند مصطفى سعد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2091   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1993 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

4 - مصطفي سعداسماعيل محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2091   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1993 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

5 - زياد مصطفى سعد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2091   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1993 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عاطف عبدالحميد محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1784   قيدت فى   07-12-1992 برقم ايداع    

64 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

2 - خالد السيد علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7317   قيدت فى   04-08-2002 برقم ايداع    803 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

3 - ايهاب فتحي عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9157   قيدت فى   17-04-2005 برقم ايداع    

352 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-16

4 - احمد بلل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12334   قيدت فى   04-05-2011 برقم ايداع    

461 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

5 - احمد سمير سيداحمد مرسى الغرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12921   قيدت فى   2012-05-17 

برقم ايداع    660 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

6 - وليد احمد عبدالرازق جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15561   قيدت فى   24-08-2016 برقم ايداع    

1597 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

7 - ابراهيم مصطفي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155   قيدت فى   11-02-1991 برقم ايداع    178 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

8 - احمد الشربيني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   543   قيدت فى   04-01-1994 برقم ايداع    607 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-03

9 - الحسيني السعيد سند السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   680   قيدت فى   26-06-1996 برقم ايداع    

778 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

10 - صفي الدين محمود حلمي عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   761   قيدت فى   10-07-1996 برقم 

ايداع    880 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

11 - احمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7231   قيدت فى   08-06-2002 برقم ايداع    632 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

12 - ياسر عبدالمجيد سالم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10321   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

13 - ابراهيم قنديل ابراهيم قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10415   قيدت فى   04-09-2007 برقم ايداع    

894 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

14 - تعديل السم التجارى الى  محمد عبدالهادى محمد عبدالهادى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   10512   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    1223 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-30

15 - ابوالفتوح اسماعيل محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12445   قيدت فى   06-07-2011 برقم 

ايداع    744 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-05

16 - احمد مصطفى محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12714   قيدت فى   09-01-2012 برقم ايداع    

42 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

17 - على محمد على احمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14669   قيدت فى   24-08-2015 برقم 

ايداع    1453 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

18 - ابراهيم محمد الدسوقى محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15058   قيدت فى   2016-02-14 

برقم ايداع    330 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

19 - عاطف عبدالغنى على عميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15340   قيدت فى   04-05-2016 برقم 

ايداع    965 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

20 - ميساء احمد عبدالفضيل السيد البندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15894   قيدت فى   2017-01-30 

برقم ايداع    221 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29
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21 - شربات ثروت عبدالقادر عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15938   قيدت فى   2017-02-13 

برقم ايداع    324 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

22 - ابراهيم محمود ابراهيم محمود للبقاله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16656   قيدت فى   2017-12-19 

برقم ايداع    2592 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

23 - حسام الدين محمد ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16670   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    2634 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

24 - رجب عبد الحميد حسن خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   599   قيدت فى   28-01-1988 برقم ايداع    

683 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-27

25 - عوض المرسي السعيد المرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2030   قيدت فى   03-11-1992 برقم 

ايداع    391 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

26 - صبرى عبده ياقوت اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2593   قيدت فى   27-11-1989 برقم ايداع    

1228 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-26

27 - محمد مكرم مصطفي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7491   قيدت فى   06-11-2002 برقم ايداع    

1148 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

28 - عبدالحي مصطفي عبدالحي محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9994   قيدت فى   2006-11-29 

برقم ايداع    1208 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

29 - السيد عبدالقادر ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10164   قيدت فى   05-03-2007 برقم 

ايداع    272 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

30 - دعاء يونس محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10800   قيدت فى   07-08-2008 برقم ايداع    

842 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-06

31 - حمدى هلل السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11857   قيدت فى   06-06-2010 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-05

32 - صباح محمد طة سيداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12519   قيدت فى   08-09-2011 برقم ايداع    

959 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

33 - احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12721   قيدت فى   2012-01-15 

برقم ايداع    63 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

34 - انتصار شحاته محمد على سنجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14727   قيدت فى   28-09-2015 برقم 

ايداع    1630 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

35 - انتصار شحاته محمد على سنجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14727   قيدت فى   28-09-2015 برقم 

ايداع    1631 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

36 - احمد فتحى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15098   قيدت فى   25-02-2016 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

37 - هشام السيد محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2177   قيدت فى   10-04-1997 برقم ايداع    

605 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

38 - الشحات احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1130   قيدت فى   17-11-1984 برقم ايداع    

1344 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

39 - ريمون سمير عوض ا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2139   قيدت فى   02-04-1997 برقم 

ايداع    554 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

40 - ريمون سمير عوض ا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2139   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    1427 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

41 - ابراهيم جمال البهى المرسى عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15348   قيدت فى   

04-05-2016 برقم ايداع    977 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-03

42 - هاني رمضان احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10078   قيدت فى   17-01-2007 برقم ايداع    

60 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16
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43 - بهاء محمد فتحي الصاوي عناني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10491   قيدت فى   05-12-2007 برقم 

ايداع    1151 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

44 - احمد جمال محمدى السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12791   قيدت فى   28-02-2012 برقم 

ايداع    242 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

45 - احمد حسنى نصر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15176   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

620 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

46 - سعد محمد سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15442   قيدت فى   20-06-2016 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

47 - فاديه محمود العوضى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16068   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

767 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

48 - محمد صلح الدين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16142   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    977 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

49 - عادل عبدالحميد عبدالجليل شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9724   قيدت فى   25-06-2006 برقم 

ايداع    598 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

50 - فوزية محمود محمد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11399   قيدت فى   02-11-2009 برقم ايداع    

1143 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

51 - فاتن محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13154   قيدت فى   11-11-2012 برقم ايداع    

1344 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

52 - صبرى محمد عماره محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14479   قيدت فى   13-05-2015 برقم ايداع    

876 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

53 - شيماء محمود ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14761   قيدت فى   18-10-2015 برقم 

ايداع    1729 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

54 - الشيماء محمد هدا اللفى الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16260   قيدت فى   10-07-2017 برقم 

ايداع    1302 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

55 - السعيد البسمى محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16625   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

2470 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

56 - معرض ابو العل لتجارة السيارات والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10390   قيدت فى   

14-08-2007 برقم ايداع    828 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-13

57 - احمد رفعت بكر محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13290   قيدت فى   08-01-2013 برقم 

ايداع    33 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

58 - انهار عبد الكريم محمد بدر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6658   قيدت فى   22-08-2001 برقم 

ايداع    1075 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

59 - نيرة عبدالفتاح جمال عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11951   قيدت فى   27-07-2010 برقم 

ايداع    1068 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26

60 - حسن عبدالباقى ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13126   قيدت فى   17-10-2012 برقم ايداع    

1273 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

61 - نهال منصور السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16463   قيدت فى   10-10-2017 برقم ايداع    

1959 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

62 - جمال ثروت السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16550   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

2231 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

63 - عمر ايوب زكي المرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10430   قيدت فى   17-09-2007 برقم ايداع    

937 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

64 - عمر ايوب زكي المرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10430   قيدت فى   01-10-2007 برقم ايداع    

981 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30
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65 - محمد فتحى حسين عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13138   قيدت فى   24-10-2012 برقم ايداع    

1292 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

66 - محمد حمدى احمد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16516   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    

2104 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

67 - وليد لطفي محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2389   قيدت فى   18-06-1997 برقم ايداع    

939 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

68 - ايمن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2585   قيدت فى   23-08-1997 برقم ايداع    1218 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

69 - عمرو ابراهيم على عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13117   قيدت فى   14-10-2012 برقم 

ايداع    1253 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

70 - سنيه سيد احمد عبدالقادر ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14586   قيدت فى   2015-07-07 

برقم ايداع    1216 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

71 - محمد عوض ابراهيم منصور البغدادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4931   قيدت فى   1999-09-13 

برقم ايداع    1343 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-12

72 - ابراهيم حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7118   قيدت فى   06-04-2002 برقم ايداع    

399 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

73 - رمضان عبدالواحد عبدالقادر الدسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10316   قيدت فى   2007-05-27 

برقم ايداع    587 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

74 - محب عزيز ابراهيم عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10952   قيدت فى   30-12-2008 برقم 

ايداع    1320 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

75 - ابراهيم احمد عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14925   قيدت فى   28-12-2015 برقم 

ايداع    2171 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

76 - نبيلة مصطفى على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15416   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    

1179 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

77 - اشرف محمود خليل عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16137   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    966 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

78 - وليد توفيق السيد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16341   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

1555 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

79 - هارون السيد عبدالفتاح عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16375   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    1672 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

80 - احمد عادل ابراهيم السيد يمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16565   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    2271 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

81 - اشرف السعيد عبدالفتاح سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13602   قيدت فى   29-08-2013 برقم 

ايداع    944 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-28

82 - محمد صبرى احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15964   قيدت فى   26-02-2017 برقم 

ايداع    419 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

83 - اسلم احمد محمد احمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16254   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    1279 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

84 - محمد عوض عبدالواحد العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16510   قيدت فى   26-10-2017 برقم 

ايداع    2094 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

85 - احمد محمد السعيد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10515   قيدت فى   02-01-2008 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

86 - روحيه لطفي محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10538   قيدت فى   21-01-2008 برقم ايداع    

66 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20
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87 - رمزى محمد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11402   قيدت فى   04-11-2009 برقم 

ايداع    1158 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

88 - السيد عبداللطيف عبدا شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11744   قيدت فى   18-04-2010 برقم 

ايداع    572 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

89 - ناهد صبرى محمد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15194   قيدت فى   27-03-2016 برقم 

ايداع    664 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

90 - كريمه احمد السيد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7920   قيدت فى   27-07-2003 برقم ايداع    

678 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-26

91 - امل حلمي احمد الغضبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9169   قيدت فى   23-04-2005 برقم ايداع    

377 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

92 - اسلم وصفي حسن محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9728   قيدت فى   2006-06-27 

برقم ايداع    614 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

93 - حنان محمد الحمدي عبدالحميد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9740   قيدت فى   2006-07-04 

برقم ايداع    645 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

94 - ايناس توفيق جلل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12365   قيدت فى   19-05-2011 برقم ايداع    

541 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

95 - رضا عبدا محمد سيداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12800   قيدت فى   06-03-2012 برقم ايداع    

273 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

96 - محمد سعيد ابراهيم سيد احمد الشترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12951   قيدت فى   2012-06-06 

برقم ايداع    732 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

97 - خالد السيد توفيق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16472   قيدت فى   12-10-2017 برقم ايداع    

1984 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

98 - رضا السيد ابوالمعاطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16523   قيدت فى   31-10-2017 برقم 

ايداع    2132 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

99 - تعديل الى  بروك بلست )عبدالمنعم فوزى عبدالمنعم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13170   قيدت فى   

20-11-2012 برقم ايداع    1392 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-19

100 - سمير حسنى العوضى ابوالفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16437   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    1897 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

101 - شعبان فتحي محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8657   قيدت فى   25-05-2004 برقم ايداع    

484 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

102 - محمد ابراهيم السعيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10771   قيدت فى   20-07-2008 برقم ايداع    

772 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

103 - نادية السعيد شفيق بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12835   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

104 - همت الباشا ابراهيم المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14960   قيدت فى   14-01-2016 برقم 

ايداع    73 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

105 - ابراهيم محسوب مرسى المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15412   قيدت فى   01-06-2016 برقم 

ايداع    1165 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

106 - صيدليه سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2759   قيدت فى   26-10-1978 برقم ايداع    1467 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-25

107 - صيدليه سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2759   قيدت فى   10-06-1995 برقم ايداع    1468 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

108 - على ابراهيم المنسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13262   قيدت فى   23-12-2012 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22
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109 - احمد مجدى عبدالمنعم صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14068   قيدت فى   24-09-2014 برقم 

ايداع    992 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-23

110 - هشام ابوبكر بكار متولى بكار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14986   قيدت فى   24-01-2016 برقم 

ايداع    133 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

111 - حافظ عبدالمنعم محمد الصاوى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15663   قيدت فى   

23-10-2016 برقم ايداع    1890 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-22

112 - نبيل محمود محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16025   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

113 - محمد احمد احمد عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16659   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    2601 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

114 - السيد عبدالعاطي الشوبكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2790   قيدت فى   22-11-1982 برقم ايداع    

1519 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

115 - سامية عبدة عبدالهادى عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13201   قيدت فى   02-12-2012 برقم 

ايداع    1453 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

116 - السيد عوض يونس السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14373   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

481 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

Page 27 of 28 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

تجديد شركات

1 - شركه محمد علي احمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8758  قيدت فى  28-07-2004 برقم 

ايداع   696 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2024  12:00:00

ص

2 - تعديل الى  شركة ايمان الديب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   11746  قيدت فى  2010-04-18 

برقم ايداع   576 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2025  

12:00:00ص

3 - محمد عبدالحميد عبدا ابوسعدة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   13176  قيدت فى  2012-11-20 

برقم ايداع   1402 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

4 - ياسر كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1832  قيدت فى  27-01-1997 برقم ايداع   126 وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2027  12:00:00ص

5 - سامح عبدالرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2675  قيدت فى  20-09-1997 برقم ايداع   

1347 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  12:00:00ص

6 - رمضان عبد المقصود سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5683  قيدت فى  01-07-2000 برقم 

ايداع   709 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  12:00:00

ص

7 - تكنوتك للصناعات الهندسيه - احمد عزت السيد موافي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16290  قيدت 

فى  25-07-2017 برقم ايداع   1412 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2027  12:00:00ص

8 - تعدل الى / كريمه متولى عوض وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   2091  قيدت فى  1993-04-15 

برقم ايداع   476 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2023  

12:00:00ص

9 - عبدا حسن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1240  قيدت فى  06-08-1961 برقم ايداع   

1475 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2026  12:00:00ص

10 - تعدل الى  شركة محمود مصطفى ابراهيم الحنفى وشركاة لتجارة الغاز   شركة سبق قيدها برقم :   6721  

قيدت فى  18-09-2001 برقم ايداع   1198 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/09/2026  12:00:00ص
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