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قيود أفراد

1 - مروه حازم عدلي حافظ تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6057 ورقم 

قيد 92912    محل فرعى  عن اضافه نشاط / توزيع الورقيات )مناديل وحفاضات(, بجهة محافظة القاهرة هنجر 

بالمصنع بقطعة 6 بلوك د المنطقة الصناعية

2 - أحمد امبابي السيد بلل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6000 ورقم 

قيد 104477    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 149 سابقا 145 حاليا ش الجيش

3 - محمد موسى محمد ابوالنجا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6001 

ورقم قيد 104478    محل رئيسى  عن تجارة عطارة بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 13 ش الحمزاوى الصغير 

الدور الرضى

4 - عزت محمد صادق عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6002 

ورقم قيد 104479    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة 15 المل 888 النهضه محل 14

5 - ابانوب ياسر منير عزمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6003 

ورقم قيد 104480    محل رئيسى  عن خدمات نظافة ) ماعدا خدمات المن و الحراسة (, بجهة محافظة القاهرة 

5 ش عبدالملك مكارى الزرايب م ناصر

6 - على عاطف عبدالرحمن على مرسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6007 ورقم قيد 104481    محل رئيسى  عن بيع عصائر ومشروبات ساخنه وبارده ) دون الكحوليه (, بجهة 

محافظة القاهرة بالعقار رقم 73 شارع القصر العينى محل

7 - محمد سعيد عبدالسلم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6010 

ورقم قيد 104482    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس ) دون الملبس العسكرية ( - مرفق شهادة من غرفة 

صناعة الملبس الجاهزة و المفروشات المنزلية, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع كمال حجاب

8 - وائل عبدالحميد محمد رسلن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6013 ورقم قيد 104483    محل رئيسى  عن حدايد وبويات وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد 

الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة محل 8 العقار 12 المجاورة 6 منطقة التجمع 

الول

9 - مينا فتحى عطيه حافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6015 ورقم 

قيد 104484    محل رئيسى  عن مينى ماركت, بجهة محافظة القاهرة 72 شارع العشرين

10 - احمد جمال محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 375,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6016 

ورقم قيد 104485    محل رئيسى  عن مركز تجميل دون اجراء العمليات الجراحيه, بجهة محافظة القاهرة 

عماره رقم 535 ش زهراء مدينه نصر الحي العاشر

11 - بيشوى ماهر كامل ابادير تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6031 

ورقم قيد 104486    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير ) دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة القاهرة 9 ه / 

5 ش احمد عبدالعظيم من النصر الرئيسى

12 - رجب عبد الحكيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6037 ورقم قيد 104488    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة القاهرة 45 ش العباسيه
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13 - نادى شفيق مجلى مقار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6038 ورقم 

قيد 104489    محل رئيسى  عن بيع اكياس بلستيك واطباق فوم, بجهة محافظة القاهرة 44 المسيرى

14 - ياسر ابراهيم احمد حفني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6047 

ورقم قيد 104490    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده ولحوم مفرومه وتعبئ وتغليف لحوم ) مرفق شهاده من 

غرفه الصناعات الغذائيه (, بجهة محافظة القاهرة 12 تنظيم 16عوايد شارع السيد عويس متفرع من شارع احمد 

عصمت / محل

15 - احمد ابوغنيمه امان سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6060 

ورقم قيد 104491    محل رئيسى  عن مغسله, بجهة محافظة القاهرة 104 ش مالك يوم الدين متفرع من كريم 

جوهر- ارض المباحث

16 - هاله رافت حفني محمد محمد الدبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6061 ورقم قيد 104492    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للغذيه والمشروبات, بجهة محافظة 

القاهرة 10 شسيد طلبه من ش شلبي العرومبي

17 - علء الدين سامي عبده عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6068 ورقم قيد 104494    محل رئيسى  عن صيانه الحدائق, بجهة محافظة القاهرة 9 مصر حلوان الزراعي

18 - شعبان شوقي عبدالرحيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6075 ورقم قيد 104495    محل رئيسى  عن ورشه حداده ) مرفق شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 حاره النعيم من ش عبدالحفيظ عمر - الدويقه بالدور الرضي - محل

19 - جمال ضاحى ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6077 ورقم قيد 104496    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 8 ز ش بلل بن رباح من 

ش طه حسين - النزهه الجديده

20 - طه قرنى عبدالمولى قرنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6089 

ورقم قيد 104498    محل رئيسى  عن وسيط تمويل عقارى ) دون التسويق اللكترونى والنترنت (, بجهة 

محافظة القاهرة 14 شارع 210 دجله المعادى

21 - أحمد السيد عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6090 ورقم قيد 104499    رئيسى آخر  عن تصنيع وتعبئة وتغليف مخصبات زراعية ) فيما عدا الطباعه (, 

بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 55 المنطقة الصناعية 250 فدان -

22 - مدحت تامر يوسف عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6094 ورقم قيد 104500    محل رئيسى  عن معصره بذرة قطن وتوريد الزيت, بجهة محافظة القاهرة 16 

شارع عبدالخالق وصفى

23 - فاروق حنا فاروق عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6095 

ورقم قيد 104501    محل رئيسى  عن تصفيف الشعر وانواع التجميل, بجهة محافظة القاهرة ق 8010 الحي 

السابع / الهضبه الوسطي المقطم

24 - محمد عثمان رزق عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6099 

ورقم قيد 104502    محل رئيسى  عن بقاله ومقله, بجهة محافظة القاهرة محل تجاري بالقطعه 3 الحي 1 مج 1

25 - محمد عبدالحفيظ عبدالبديع عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6100 ورقم قيد 104503    محل رئيسى  عن تجارة منسوجات, بجهة محافظة القاهرة 91 شارع الزهر
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26 - عبدالنبى هاشم محمد عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6103 ورقم قيد 104504    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 22 ش سيد زكريا شيراتون

27 - احمد محمد يسري محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6108 ورقم قيد 104505    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 34 فيل الحي الثامن - التجمع الخامس

28 - رنا عزت حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6118 ورقم قيد 104507    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات الديكور, بجهة محافظة القاهرة 203 عقار 

النرجس 4 التجمع الخامس بالرضي - شقه

29 - جمال احمد جمال الدين احمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6119 ورقم قيد 104508    محل رئيسى  عن مطعم شورما, بجهة محافظة القاهرة 112 شارع سليم 

الول

30 - جمال فهيم حكيم فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6123 ورقم 

قيد 104509    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 85 ش المنيل ناصيه الغمراوي - المنيل

31 - اندرو منير منسى جريس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6126 

ورقم قيد 104510    محل رئيسى  عن تأجير سيارات وتوريد قطع غيار اجهزه التكييفات وجميع انواع السلك 

والمعدات اليدويه, بجهة محافظة القاهرة 266 ش الترعة البولقيه

32 - محمد احمد جمعه عبد العظيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6127 ورقم قيد 104511    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعية والعلن(, بجهة محافظة القاهرة 8/ 14 ش شاكر سليمان

33 - عمرو وجيد السيد محمد مطر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6220 ورقم قيد 79182    رئيسى آخر  عن بيع عطور, بجهة محافظة القاهرة 61 ش المنيل الرئيسى

34 - عمر محمد وليد محمد على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6133 ورقم قيد 104512    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله, بجهة محافظة القاهرة 12 ش شريف سامى م 

ثامنه

35 - اشرف رضوان ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6136 ورقم قيد 104513    محل رئيسى  عن توريد مواشى, بجهة محافظة القاهرة 8 ش التروللى

36 - ايناس سيد حامد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6137 ورقم 

central   قيد 104514    محل رئيسى  عن مطعم اكل صينى, بجهة محافظة القاهرة 14 كشك بمدينتى منطقه

park

37 - مريم ميخائيل متى مرجان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6138 

ورقم قيد 104515    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 32 شارع 

عبدالرحمن قطعه 3 تجزئه

38 - عمر هانى طه احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6139 ورقم قيد 

104516    محل رئيسى  عن معرض تجارة اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 14 مجاوره 6 التجمع الول محل 3
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39 - على ابراهيم على ابراهيم سعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6146 ورقم قيد 104517    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 45 ش حيضان 

الموصلى الدور الول

40 - بدور محمود مصطفى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6149 ورقم قيد 104518    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 7 ش احمد هاشم

41 - جورج نبيل زكى عبد النور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6151 

ورقم قيد 104519    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة حريمى, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 85 قطعة 

26 بلوك 54 شارع محمد حسنين هيكل - محل

42 - كيرلس رفعت عطاا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6154 ورقم قيد 104520    محل رئيسى  عن اتيليه فساتين زفاف, بجهة محافظة القاهرة 102 غرب السكه 

الحديد عزبة النخل

43 - سحر حسن محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6158 ورقم قيد 104521    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزة ) مرفق شهادة من غرفة صناعة الملبس 

الجاهزة و المفروشات المنزلية لسنة 2022  (, بجهة محافظة القاهرة 38 ش البستان ركن حلوان الدواجن

44 - سامر واصف نصيف زاخر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6160 

ورقم قيد 104522    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة 5 ش عثمان بن عفان شقة 

بالرضى الهجانه

45 - محمد رمضان محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6161 

ورقم قيد 104523    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 29 شارع داير الناحيه

46 - مصطفى الدسوقى عبدالقادر محمد ابويونس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-10 

برقم ايداع 6162 ورقم قيد 104524    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 

من المجموعه 6 (, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع وهب وهبى

47 - ضحى مجدى عبدالموجود عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 6168 ورقم قيد 104525    محل رئيسى  عن توزيع مستلزمات طبيه ) دون الدويه (, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 2116 زهراء م نصر شقه 4

48 - مريم ابراهيم عياد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6174 

ورقم قيد 104526    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع سمير مرسى بلوك 8 أ منطقة 

6

49 - حسن السيد حسن عقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6175 ورقم 

قيد 104527    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع شنط حريمي ) مرفق شهادة من غرفة صناعة الجلود لسنة 

2022 (, بجهة محافظة القاهرة 24 الفجاله كامل صدقى

50 - صفاء محمد عبدا هاشم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6180 

ورقم قيد 104528    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و 

الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 12 ش عمر بن الخطاب

51 - احمد عاطف صلح الدين طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6182 

ورقم قيد 104529    محل رئيسى  عن تجارة احذيه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع ابراهيم 

بيك الكبير الحلميه الجديده
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52 - احمد ابو ضيف عطا ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6186 ورقم قيد 104530    محل رئيسى  عن تجارة نظارات شمسية, بجهة محافظة القاهرة 20 ش عبدالعزيز 

جاويش برج الطباء محل 5 بالرضى

53 - احمد سمير مصطفي ابراهيم حارون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 6188 ورقم قيد 104531    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الصحيه والتوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 44 و 46 السبتيه محل 134

54 - محمد فؤاد عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6218 ورقم 

قيد 104534    محل رئيسى  عن استكمال وتشطيب المباني, بجهة محافظة القاهرة 3 عبدالفتاح الطباخ

55 - محمد جابر ابوزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6231 

ورقم قيد 104535    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات حريمى ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 36 

شارع جوهر القائد خلف الشربينى

56 - نورالدين محمد حسن هاشم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6236 

ورقم قيد 104536    محل رئيسى  عن مكتب هندسى وتوريدات ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 5 منتجع زيزينيا التجمع الخامس

57 - احمد عيد سيد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6239 

ورقم قيد 104537    محل رئيسى  عن تجاره خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة 6 اسكان المتطور 

التجمع الخامس

58 - جورج ميشيل عطال حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6241 ورقم قيد 104538    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة القاهرة 10

شعلي الطحاوي ناصيه ش مدينه الجامعه

59 - احمد فكري محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6243 

ورقم قيد 104539    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 78 ش 18 العزبه البحريه 

حلوان قسم 15 مايو

60 - محمد سيد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6248 ورقم 

قيد 104540    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع عبدالفتاح الحجار عزبه النخل

61 - اسلم حمايه محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6257 

ورقم قيد 104541    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 10 شارع محمد فرغلى 

محل

62 - عبير احمد مصطفي احمد فهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6258 ورقم قيد 104542    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة 1 محل 2 العقار ش محمد 

حسن بدران

63 - اسلم محمد خالد صلح الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6261 ورقم قيد 104543    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات بناء ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة مككتب بالدور الول علوي بالعقار 96 ش الثوره

64 - ابانوب سعيد لطيف عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6263 ورقم قيد 104544    محل رئيسى  عن صيانه السيارات وشحن البطاريات, بجهة محافظة القاهرة 6 

حاره جرجس فرج احمد بدوي
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65 - الباصيري للتوريدات والتكييف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6273 ورقم قيد 104545    محل رئيسى  عن توريدات وتجاره اجهزه التكييف ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 14 شارع محمد الفيومي شارع 

الجمهوريه ارض الجنينه عزبه النخل - محل

66 - محمد ابراهيم عبدالرحمن بدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6275 ورقم قيد 104546    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار 22 ش عرب الطوايله ناصيه 

ش غرب البلد عزبه النخل

67 - سامي سيف النصر مصطفي محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6283 ورقم قيد 104547    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع توفيق رباط

68 - راندا عادل زكى بخيت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6284 ورقم 

قيد 104548    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع بن سندر

69 - محمد رجب حمدى عبد الشافى تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6287 ورقم قيد 104549    رئيسى آخر  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة مدينة نصر عقار رقم 

3023 زهراء م نصر مساكن الظباط

70 - محمد رجب حمدى عبد الشافى تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6287 ورقم قيد 104549    رئيسى آخر  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار -عقار رقم 

778 ش الكهف امتداد السلم خلف مكتب شحن السويس ملك/ رجب حمدى عبد الشافى

71 - احمد محمود يوسف المرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6300 ورقم قيد 104550    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد اللكترونيات ) دون الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة القاهرة 22 شارع احمد خليل من محمد عسكر

72 - احمد محسن عطيه مبروك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6308 

ورقم قيد 104551    محل رئيسى  عن تسويق المواد الغذائيه ومستحضرات تجميل ) دون التسويق اللكترونى 

ودون النترنت ودون الدويه (, بجهة محافظة القاهرة 18 البطل من شارع ابراهيم المعصره

73 - حسين سامى حسين على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6327 

ورقم قيد 104552    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و 

الكمبيوتر ومستلزماته ( وتجارة ادوات ومستلزمات التليفونات, بجهة محافظة القاهرة 1 ش العطار - الدور الثانى

74 - محمد سعيد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6328 ورقم 

قيد 104553    محل رئيسى  عن تجميع المونتال, بجهة محافظة القاهرة 13 ش محمد سراج

75 - هدي محمد موسي سيد نوفل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6332 

ورقم قيد 104554    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات وملبس دون العسكريه, بجهة محافظة القاهرة 6 ش 

نصوح من سليم الول

76 - محمد رمضان محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6339 

ورقم قيد 104555    محل رئيسى  عن تجاره كماليات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 6 ش البورصه محل 

بالدور الثاني بعد الرضي
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77 - صبحى عبده بشته غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6340 

ورقم قيد 104556    محل رئيسى  عن توريد الورق والكرتون الدشت ) دون الطباعه (, بجهة محافظة القاهرة 

بالعقار رقم 18 شارع نعيم جندى الزرايب منشأة ناصر بالدور الرابع مكتب رقم 6

78 - عمرو عادل حامد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6348 

ورقم قيد 104558    محل رئيسى  عن نجاره معرض موبيليا, بجهة محافظة القاهرة اطلس 4 عمليه 1200 ب2 

م2

79 - قاسم للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6352 ورقم قيد 

104559    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 6 شارع الورشه عزبة الهجانه 

مكتب

80 - محمود الصاوي محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6353 

ورقم قيد 104560    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة القاهرة 46 ش الليلي

81 - ناديه على محمود صباح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6356 

ورقم قيد 104561    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 91 ش محمد امام من ش احمد عصمت

82 - محمد عبدالمقصود محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6358 ورقم قيد 104562    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 6 على سلمه 

تقسيم جمعية عين شمس الحرفيين

83 - محمد حسن ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6362 

ورقم قيد 104563    محل رئيسى  عن تسويق عقاري مرفق بشهاده الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات 

والوارادات, بجهة محافظة القاهرة 17 شقه ب مكرم عبيد

84 - اسلم محمد شحاتة محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6364 

ورقم قيد 104564    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة القاهرة 35 ش عباس العقاد

85 - ميلد بولس ميلد بولس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6366 

ورقم قيد 104565    محل رئيسى  عن شحن وتوصيل طلبات للمنازل دون الكمبيوتر وبعد استخراج التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة القاهرة 1 ش رمضان  ابو سريع كمال حمزه الفلحه

86 - محمد حامد سيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6369 ورقم 

قيد 104566    محل رئيسى  عن صيانة معدات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 138 شارع 

الكابلت الميريه محل

87 - نور احمد ابو العل احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6370 

ورقم قيد 104567    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائيه والمشروبات الغازيه جمله دون المشروبات 

الكحوليه, بجهة محافظة القاهرة 164 سابقا 168 حاليا ش سليم الول

88 - هانى صبحى باسيلى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6373 ورقم قيد 104568    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 4 شارع سعد 

الشرنوبى تقاطع ش صابر العربى شارع الصرف الصحى محل

89 - مينا عماد فؤاد قليني تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6375 ورقم 

قيد 104569    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر مستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 141/139 ش منشيه التحرير
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90 - منال محمد محمد المناوهلى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6377 

ورقم قيد 104570    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع المأكولت وبيع الصمغ العربى ) بعد استخراج التراخيص 

اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع احسان عبدالقدوس ع خلف العبور شقه 21

91 - محمد كمال صابر محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6382 

ورقم قيد 104571    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع جميع انواع الجهزه الكهربائيه والتوريدات العموميه دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 41 ش مصيلحي بكر 

الميريه

92 - شهاد عبد الرشيد رشدي حنال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6384 ورقم قيد 104572    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش احمد الحداد 

من ش محمد صبري

93 - ابراهيم محمد حسن لبن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6389 

ورقم قيد 104573    محل رئيسى  عن ادارة بنسيون, بجهة محافظة القاهرة 6 ش الشواربى

94 - محمد محمد محمود فهمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6393 

ورقم قيد 104574    محل رئيسى  عن مينى ماركت, بجهة محافظة القاهرة 89 ش الشيخ ريحان محل رقم 2

95 - عصام حمدى احمد عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6408 ورقم قيد 84481    رئيسى آخر  عن منفذ بيع ملبس جاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 

شارع المركز الجتماعى

96 - احمد صلح احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6401 

ورقم قيد 104576    محل رئيسى  عن بيع وشراء سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة 32 ش احمد 

الزمر السويسري

97 - ايات اشرف يحيى سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6415 

ورقم قيد 104578    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 75 شارع شلهوب من احمد عصمت

98 - على احمد ابراهيم رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6420 

ورقم قيد 104580    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 88 شارع وسط البلد عرب الحصن

99 - محمد عبدالحميد عبدالقادر محمد الباجورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 6422 ورقم قيد 104581    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المراتب والثاث ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 31 ش المعز الدوله متفرع من مكرم عبيد معرض بالرضى

100 - محمد صابر حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6425 

ورقم قيد 104583    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 48 أ شارع 

جسر السويس

101 - علء سعد سعيد عطيه ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6427 

ورقم قيد 104584    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ) فيما عدا المن والحراسه ودون توريد العماله (, بجهة 

محافظة القاهرة 98 ش مكسيموس فهيم ش نعيم جندى م ناصر

102 - احمد محمد فرغلى علم الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6430 ورقم قيد 104585    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المحاجر ) دون توريد العماله"(, بجهة محافظة 

القاهرة 35 مساكن الشركه الكويتيه
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103 - ناهد عبدالعزيز عبدالعظيم علي تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6433 ورقم قيد 104586    محل رئيسى  عن كافيه ومطعم, بجهة محافظة القاهرة اسفل كوبري ش مصطفي 

النحاس ش الطيران

104 - اسامه فاروق علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6440 

ورقم قيد 104587    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع السلع التموينيه, بجهة محافظة القاهرة 1 ش ترعه الخشاب 

الملءه عزبه غنيم

105 - مخلص موتورز لتأجير السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6443 ورقم قيد 104588    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة القاهرة 28 ش مكرم عبيد )

غرفه اداريه(

106 - احمد محمد وحيد الدين احمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 6451 ورقم قيد 104589    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 16 و 14 شارع البشرى محل 

1

107 - احمد محمد عبدالرحمن بدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6457 ورقم قيد 104590    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة القاهرة 1850 ش طره بجوار مدخل 

كمبوند الصفوه

108 - كرم صبحي محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6459 ورقم قيد 104591    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 17 ش العقاد

109 - محمد خالد عبدالهادي عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6465 ورقم قيد 104592    محل رئيسى  عن توريد زيوت واطارات وبطاريات وتوريدات عموميه دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسه الزكاه محطه 

السنيه بركه الحاج

110 - مصطفي جمعه نوبي عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6484 ورقم قيد 104594    محل رئيسى  عن مصنع خلطات وحنفيات المياه وتشكيل وتشغيل وسبك المعادن, 

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 7 النصر متفرع من ش احمد سعد متفرع من ش النجاح مصنع

111 - امال انور محمود قشيري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6487 

ورقم قيد 104595    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 43 شارع الجاحظ المنطقه السابعه

112 - اميره منصور متولي الحبيبي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6499 ورقم قيد 104596    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 33 شارع باحثه الباديه

113 - ايمن وديع عبدالخالق حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6502 ورقم قيد 104597    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة قطعه 162 قطاع 1 كايرو 

ميديكال كير التجمع الخامس

114 - هشام عبدالحميد رجب عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6509 ورقم قيد 104598    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة 2 ح ابو زيد فرج 

من ش زغلول قليني

115 - احمد احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6510 

ورقم قيد 104599    محل رئيسى  عن بيع مياه غازيه فيما عدا الكحوليات, بجهة محافظة القاهرة 32 ش اسيوط 

عرب جسر السويس
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116 - بول بشري جندي ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6511 

ورقم قيد 104600    محل رئيسى  عن حلواني وعصائر, بجهة محافظة القاهرة 16 ش اسعد 45 ش الجسر

117 - محمد احمد فؤاد احمد صدقى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6512 ورقم قيد 104601    محل رئيسى  عن انشاءات المبانى والتركيبات الخاصه بالسباكه والتدفئه ومكيفات 

الهواء واستكمال وتشطيب المبانى والتركيبات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع عبدالرحمن البرقوقى

118 - يوسف بدر محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6518 

ورقم قيد 104602    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله( - تصنيع - الصناعات التحويليه تشكيل معادن طرق وكبس وسبك ودلفنه ومعالجه مساحيق المعادن 

)مرفق شهاده من غرفه الصناعات المعدنيه(, بجهة محافظة القاهرة 6 حاره احمد محمد من شارع الزهور

119 - محمود رمضان محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6522 ورقم قيد 104603    محل رئيسى  عن مكتب نقل ركاب بعد استخراج التراخيص اللزمه من هيئه النقل 

البري والدولي, بجهة محافظة القاهرة 9 محمد عبد المبدي القصيرين

120 - محمد حسن محمد جدلى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6526 

ورقم قيد 104604    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة القاهرة 2 على بن ابى طالب من شارع 

ابراهيم الخليل - الرضى

121 - مصطفي كامل يوسف عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6534 ورقم قيد 104605    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ) مرفق شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 83 الخمسين الواسع النزهه 2 - مكتب

122 - اميره احمد على هلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6542 

ورقم قيد 104606    محل رئيسى  عن المقاولت العامة - التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله( - العمال الميكانيكيه, بجهة محافظة القاهرة قطعه 2 تقسيم جمعيه السلم 

كورنيش النيل - حدائق حلوان - الدور الخامس فوق الرضى - شقه

123 - حارس شوقي معوض ملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6544 ورقم قيد 104607    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 40 ش عمرو ابن 

العاص الهجانه

124 - اندرو وجدى وليم سيركيس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6545 ورقم قيد 104608    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة 38 ش الفيروز

125 - ابتسام جريس حنا عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6546 

ورقم قيد 104609    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة 6 ش عمرو حجاج مدينه 

الصفا

126 - صموئيل صبحي دميان رزق تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6551 ورقم قيد 104610    محل رئيسى  عن بيع منتجات التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة 37 ش ابو 

عيسي الميريه

127 - مطعم صابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6560 ورقم قيد 

104612    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة وحده G12  عقار 294 كايرو بيزنس جيت - 

التجمع الخامس - التسعين الجنوبى
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128 - وليد عبدالعال عبد البديع عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6569 ورقم قيد 104613    محل رئيسى  عن تجارة منسوجات, بجهة محافظة القاهرة 2 حاره الجمالون 

التربيعه

129 - محمود قاعود سيد سرحان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6572 

ورقم قيد 104614    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 18 عطيه بليله

130 - عبدالشافى عبدالرحمن عثمان على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6576 ورقم قيد 104615    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ش فتحى ابو ودن ش 

سيد امين ش محمد نجيب

131 - احمد سمير السيد امام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6579 

ورقم قيد 104616    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و 

الكمبيوتر ومستلزماته ( واعمال النظافة ماعدا المن و الحراسة, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع خضر من شارع 

قاسم

132 - هانى شاكر ثابت محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6582 

ورقم قيد 104617    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 1 ح 

الحانوت محل رقم 2 من العدويه البرانى

133 - ابراهيم حمدى محمد جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6587 ورقم قيد 104618    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة المحمول واكسسوارته, بجهة محافظة القاهرة 47 

شريف ناصية شارع لبيب

134 - حسين حسن عبدالسميع حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6588 ورقم قيد 104619    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون الطباعه ودون تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

القاهرة 3 شارع ماهر

135 - احمد امير احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6590 

ورقم قيد 104620    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و 

الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 6 ش محمود البنه من ش عين شمس عزبة النخل

136 - كيرلس نبيل عطيه خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6591 

ورقم قيد 104621    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القاهرة ش سند عبدالحكيم من الخمسين - م 

السلم - القطعه 533 حوض

137 - مريم سامى وديع عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6592 ورقم قيد 104622    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) مرفق شهادة من الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات و الواردات لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 22 عبدالكريم سليمان - الخلفاوى

138 - صيدلية د /  ابانوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6593 ورقم 

قيد 104623    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 12 محمود سعد ق 6 تقسيم القوات الجويه 

عزبة النخل

139 - اشرف عواد سيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6598 

ورقم قيد 104625    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع المحطه الشرقى مظهر عاشور

140 - سعيد محمد صالح عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6599 ورقم قيد 104626    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كاشير, بجهة محافظة القاهرة 18 ش يوسف الجندى 

مول البستان محل رقم a26d الدور الول
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141 - احمد عبد العال عبد المنعم ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6600 ورقم قيد 104627    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير والتوريدات العموميه )دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله( تجاره خامات البلستيك, بجهة محافظة القاهرة الدور 

الرضى ع 3 زياد كرم من ش ابو بكر الصديق - خلف شارع التروللى

142 - رانده ميلد صديق مجلع جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6601 ورقم قيد 104628    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 

41 سابقا و 51 حاليا شارع العزيز بال محل رقم 2

143 - احمد شرف مصطفى طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6602 ورقم قيد 104629    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 32 يعقوب بكير

144 - سفيان احمد محمد عبدالواحد عزب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6614 ورقم قيد 104630    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) دون التسويق اللكترونى ودون النترنت 

(, بجهة محافظة القاهرة شارع الروضه متفرع من شارع الخمسين النزهه 2

145 - سالى ياسر محمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6624 ورقم قيد 104631    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات التجميل ) دون الدويه (مصنعه لدى الغير, 

بجهة محافظة القاهرة 396 محمد عبدالوهاب تقسيم الجمعيه

146 - محمد جمال عبدالحميد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6717 ورقم قيد 93043    محل فرعى  عن تقديم مأكولت تيك اوى, بجهة محافظة القاهرة الوحدة 3 الدور 

الرضى ق2 و3 مج 2 منطقة 7 عمارات م الشروق

147 - ملك مدحت محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6629 

ورقم قيد 104632    محل رئيسى  عن بيع منتجات خزفيه يدويه الصنع ) دون التصنيع (, بجهة محافظة القاهرة 

بالعقار رقم 9 شارع الفيوم شارع الثوره الكوربه

148 - سيد صابر احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6631 

ورقم قيد 104633    محل رئيسى  عن تجاره الخرده والمعادن, بجهة محافظة القاهرة 15 ش امير المومنين 

الدويقه م ناصر

149 - يونس محمود متولي علي يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6637 ورقم قيد 104635    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة القاهرة 27 ش احمد شفيق

150 - محسن رفعت محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6647 

ورقم قيد 104637    محل رئيسى  عن توريدات عموميه في مجال البن وبيعه, بجهة محافظة القاهرة 1 حاره 

سيف النصر 59 ش منشيه الجمل

151 - ساره محمد عبدالسلم حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6648 ورقم قيد 104638    محل رئيسى  عن بيع طرح ومستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة قطعه 11 بلوك 24 

شارع متولى الشعراوى المنطقه العاشره

152 - عمر عنتر مصطفى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6650 ورقم قيد 104639    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس, بجهة محافظة القاهرة 10 ش القدس تقسيم 

الرقابة الدارية

153 - تامر احمد على عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6651 

ورقم قيد 104640    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات دش, بجهة محافظة القاهرة 23 ش عبدالسلم عارف باب 

اللوق
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154 - مصطفى اسماعيل عبدالظاهر سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6653 ورقم قيد 104641    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كتابية ) دون تجارة الكتب ( وتوريدات عمومية ) 

فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 3 ش كامل 

صدقى محل رقم 18 بالرضى داخل الممر - الفجالة

155 - عبدالرحمن محمد رشاد عبده سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6662 ورقم قيد 104642    محل رئيسى  عن تاجير فساتين الزفاف والسواريه, بجهة محافظة القاهرة 13 ش 

عباس العقاد

156 - محمود حسام ابراهيم محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6682 ورقم قيد 104643    محل رئيسى  عن مكتب هندسى والتوريدات العموميه ) ماعدا مجالت 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 186 الحى 1 مجاوره 2 

الحى الول شقه 8

157 - محمد مهنى محمد محمد العدلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6685 ورقم قيد 104644    محل رئيسى  عن بيع مطابخ جاهزه وباركيه, بجهة محافظة القاهرة 25 ش افريقيا 

محل ب امتداد مصطفى النحاس

158 - محمود صلح عبدالقادر شلبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6698 ورقم قيد 104645    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه ) فقط (, بجهة محافظة القاهرة 2 محلت 

السلم مشروع مساكن الميريه

159 - عبدالرحمن محمد احمد مصيحلي سرايا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6700 ورقم قيد 104646    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة محل 7 مجمع خدمات وطنية 

محور التحرير - التجمع الول

160 - سيد مسلمى امين حسن زهانه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6708 ورقم قيد 104648    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة ومواد 

الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 9 ش رجب حمدى

161 - مينا جميل حلمى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6709 ورقم قيد 104649    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 8 

ش الشيخ منصور عزبه النخل

162 - احمد محمد عبدالرازق سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6727 ورقم قيد 104651    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 32 ش حامد شحاته شقه بالدور الثانى

163 - هبة ا سليم محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6736 ورقم قيد 104652    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 

الوحده الداريه الدور 12 ع 4 شارع 151

164 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6747 ورقم قيد 104653    محل رئيسى  عن بيع شنابر نظارات, بجهة محافظة القاهرة 8 ش مشتهر

165 - احمد ناصر احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6748 

ورقم قيد 104654    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع عبدالحق 

السنباطى - الدور الول بعد الرضى
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166 - عبدالرحمن هشام فتحى عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6750 ورقم قيد 104655    محل رئيسى  عن تجارة المنظفات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 20 ش رضا 

المعزاوى - بركة الحاج - محل

167 - ثروت نجيب مهنى  جبره تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6752 ورقم قيد 104656    محل رئيسى  عن توزيع اجهزه المحمول, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع عبدالمنعم 

رياض شقه بالرضى

168 - رامى محمد سعيد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6753 ورقم قيد 104657    محل رئيسى  عن اداره منشات رياضيه, بجهة محافظة القاهرة 66 ش بين 

السيارج

169 - محمد سعيد على هيكل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6770 

ورقم قيد 104658    محل رئيسى  عن اعمال الديكور, بجهة محافظة القاهرة 14 ش سيد بسيونى متفرع من ش 

الكابلت م طنطاوى

170 - دعاء عادل عبادى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6773 

ورقم قيد 104659    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 بالعمارة رقم 40 

مجاورة الثامنة - التجمع الول

171 - احمد ابراهيم عبد القادر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6776 ورقم قيد 104660    محل رئيسى  عن تصنيع وتوريد اثاث ) مرفق شهادة من غرفة صناعة منتجات 

الخشـاب و الثـاث لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة ش التروللى كفر الباشا

172 - عصام شعبان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6777 

ورقم قيد 104661    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزه( )دون 

العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 7 ش الطاقه الشمسيه - حوض جرجس -

173 - النحراوى لتجاره الملبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6784 

ورقم قيد 104662    محل رئيسى  عن تجاره الملبس )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 418 ش 9 قسم 

المقطم

174 - محمد ماجد احمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6789 

ورقم قيد 104663    محل رئيسى  عن ورشه ملبس )دون العسكريه( )مرفق شهاده من غرفه الصناعه الملبس 

الجاهزه(, بجهة محافظة القاهرة 27 ش عثمان بن عفان عين شمس الغربيه

175 - شيماء صبرى مصطفى محرم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6790 ورقم قيد 104664    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 139 محل 7 مساكن القاهره 

تعاونيات

176 - حامد عبدالسميع محمد شكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6791 ورقم قيد 104665    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة و مواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع بركات -  طره البلد

177 - حامدي جابر قاسم رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6798 ورقم قيد 104666    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ) مرفق شهاده  من هيئه الرقابه علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 6 شارع احمد الصاوي المنطقه السادسه بالدور الرضي - مكتب

178 - سعد سور جاد ا سور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6801 ورقم قيد 104667    محل رئيسى  عن خراطه )دون التصنيع(, بجهة محافظة القاهرة 5ح رشيدي من 

ش القصر م.ناصر الجماليه
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179 - اسامه سمير صالح عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6808 ورقم قيد 104668    محل رئيسى  عن قطع غيار ماكينات تقطيع اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 2 ش 

عمر بن الخطاب من ش احمد الطيب

180 - جمعه عبدالجليل  عبدالكافى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6809 ورقم قيد 104669    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه قطاعى, بجهة محافظة القاهرة 2 ح المالطى - 

الحمزاوى الكبير - الزهر

181 - رضا نبيل عطيه خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6810 

ورقم قيد 104670    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القاهرة ش 27 تقسيم ابورجيله

182 - مصطفي علء محمد راغب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6811 ورقم قيد 104671    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 18 ش بطه

183 - اكرم علي عبدالباقي محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6837 ورقم قيد 104672    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة القاهرة 

20.22 ش الخطيري بولق ابو العل

184 - محمود محمد ابوالحمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6840 ورقم قيد 104673    محل رئيسى  عن بيع اجهزة التكيف, بجهة محافظة القاهرة قطعه 5 بلوك ب ابراج 

السنابل - حى السفارات

185 - عزيز سعيد بخيت غطاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6842 

ورقم قيد 104674    محل رئيسى  عن تجاره الحقائب والمصنوعات الجلديه )دون العسكريه(, بجهة محافظة 

القاهرة 45 ش الجيش الدور الول بعد الرضى

186 - رامى محمود رشاد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6843 ورقم قيد 104675    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر )دون العمليات الجراحيه(, بجهة محافظة 

القاهرة محلين b39.b38 السوق الشرقي الرحاب التجمع الول

187 - محمد صلح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6844 

ورقم قيد 104676    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 10ش عادل مبارك

188 - مها رمضان سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6849 

ورقم قيد 104677    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه شامله, بجهة محافظة القاهرة 59 ش حافظ متفرع من ش 

المعهد الثقافي منشاه ناصر

189 - شيماء شعبان محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6853 ورقم قيد 104678    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 2 ح حماده عطيه من صابر الطويل

190 - حسن على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6854 

ورقم قيد 104679    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 66 شارع ابن سندر 

حمامات القبه - الدور الرضى - محل

191 - الجوهرى عصام مصطفى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6856 ورقم قيد 104680    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه المطاعم, بجهة محافظة القاهرة 237 ش 

رمسيس - غمره
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192 - عمر عبدالسلم محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6857 ورقم قيد 104681    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 131 ش البساتين العمومي

193 - الخضرى للدوات الصحيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6858 ورقم قيد 104682    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الصحيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 شارع 

خيرت - محل

194 - حمدي جلل بخيت محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6864 

ورقم قيد 104683    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه دون الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة القاهرة 

4 محل دور ارضي عقار ش علي بدوي من الشطوري الهجانه

195 - احمد حمدي علم احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6874 

ورقم قيد 104684    محل رئيسى  عن التوريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 10 عطفه سماسم حاره النوبي بالدور الول مكتب

196 - محمد السيد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6876 

ورقم قيد 104685    محل رئيسى  عن التسويق العقارى )مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين (, بجهة 

محافظة القاهرة 1 بلوك 112 شارع عبدا العربى الحى السابع - الدور الثانى - شقه

197 - محمد عيد احمد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6885 

ورقم قيد 104686    محل رئيسى  عن تجارة الملبس ) دون العسكرية (, بجهة محافظة القاهرة 75 ش المعز 

لدين ا ش جوهر القائد

198 - محمد حسان حمد ابو بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6891 

ورقم قيد 104687    محل رئيسى  عن مخبز سياحى ) مرفق شهادة من غرفة صناعة الحبوب لسنة 2022 (, 

بجهة محافظة القاهرة 10 شارع تفتيش الرى

199 - عيد احمد السيد مصباح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6897 

ورقم قيد 104688    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 164ش سكة الوايلى

200 - انور عبدالعال سليمان عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6898 ورقم قيد 104689    محل رئيسى  عن مخبز فينو, بجهة محافظة القاهرة محل بدور الرضى السوق 

التجارى التعاونيات حصه وقدرها 24/8

201 - محمود سعد محمود سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6905 

ورقم قيد 104690    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة ش محمد الجهينى ش عبدا رفاعى ش 

محمد نجيب عقار رقم 11

202 - مريم جمال فضل جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6909 

ورقم قيد 104691    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية ) فيما عدا صناعة وتجارة الدوية (, بجهة 

محافظة القاهرة 10 شارع مدخل المعسكر ميدان بن الحكم

203 - فراج عبدالفتاح مهنى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6910 ورقم قيد 104692    محل رئيسى  عن بيع وتجارة الملبس, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 

رقم 56 شارع بولق الجديد

204 - يسرى عفيفى غطاس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6912 

ورقم قيد 104693    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضى السوق 

التجارى التعاونيات حصه وقدرها 24/10
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205 - ابوالعباس سيد حسين سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6913 

ورقم قيد 104694    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات و الموتوسيكلت, بجهة محافظة القاهرة 1 

شارع الحمد ارض المصري كوبري ابو صير

206 - محمد هاشم احمد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6915 ورقم قيد 104695    محل رئيسى  عن توريد ملبس ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 187 

شارع التروللى مصنع الغراء

207 - ياسر على احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6917 ورقم 

قيد 104696    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 111 الخليج المصرى

208 - جيهان سعيد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6924 

ورقم قيد 104697    محل رئيسى  عن تجارة ملبس مستعملة, بجهة محافظة القاهرة 31 شارع بولق الجديدة 

ابو العل

209 - محمد ممدوح ماهر عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6928 ورقم قيد 104698    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور السادس 14 ب 74 صقر قريش - الحى 

العاشر

210 - احمد رشاد فتوح يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6938 

ورقم قيد 104699    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه ) فقط(, بجهة محافظة القاهرة 5 ش احمد الدرديرى 

ارض الجولف

211 - كامل سامى فريد كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6940 

ورقم قيد 104700    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع ابوعادل من شارع 

الورشه - الهجانه - الرابع - شقه

212 - ايهاب خالد ابو الوفا على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6941 

ورقم قيد 104701    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة القاهرة 33 شارع عثمان بن عفان ارض نوار 

كوتسيكا

213 - مصطفى محمد حمزة محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6946 

ورقم قيد 104702    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة شارع ابو سيف

214 - اسماعيل محمد على خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6956 

ورقم قيد 104703    محل رئيسى  عن بيع الخضروات والفواكهه, بجهة محافظة القاهرة 9409 شارع الجامعه 

الحديثه - الهضبه الوسطى - المقطم - محل

215 - مهند طارق عبدالعزيز عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6959 ورقم قيد 104704    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 14 ش عماره بالمنطقه 

الثالثه من مشروع اسكان م الجديده -شقه 3

216 - محمود صبحى عبد العظيم جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 6964 ورقم قيد 104705    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس 

الجاهزه والمفروشات المنزليه(, بجهة محافظة القاهرة 8 عبدو صالح شارع فلل 23 يوليو من جسر السويس 

ناصيه عزيز المصرى - بالدور الثالث
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217 - صلح فتح الدين صلح رياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6965 ورقم قيد 104706    محل رئيسى  عن مطعم كبابجى, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 9 السوق 

التجارى القطاع  T  مدينة المستقبل الشروق محل 9 أ

218 - اسعد وديع مهنى فندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6966 

ورقم قيد 104707    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة القاهرة 36 ش سالم البدوي من 

فايده كامل

219 - على احمد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6967 ورقم قيد 104708    محل رئيسى  عن اكسسوارات موبيلت, بجهة محافظة القاهرة 3 أ بسور مركز 

شباب روض الفرج

220 - هبه سيد محمد شهاوى مطحنه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6969 ورقم قيد 104709    محل رئيسى  عن معرض لبيع وتقطيع وتجميع ابواب وشبابيك وارضيات وتجليد 

الحوائط, بجهة محافظة القاهرة 39 بدروم بالعقار بمكرم عبيد م 6

221 - كريم ممدوح يونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6970 

ورقم قيد 104710    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات اللومنيوم, بجهة محافظة القاهرة 2 ش مؤسسة الزكاه

222 - مـارك عدلي كمال عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6972 ورقم قيد 104711    محل رئيسى  عن مطعم كشري, بجهة محافظة القاهرة 13 ش عين شمس عزبة 

النخل الشرقية

223 - عماد عبدالعزيز محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7041 ورقم قيد 101282    رئيسى آخر  عن تصنيع ملبس ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 10 ش 

114 م السد العالى

224 - مسعود عبيط احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7009 

ورقم قيد 104714    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 36 ش 24 منشيه التحرير

225 - اسلم محمود فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7010 

ورقم قيد 104715    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عامه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع السلم عزبة العرب

226 - عبدالرحمن عطا محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7021 ورقم قيد 104716    محل رئيسى  عن تجاره السيراميك والدوات الصحيه, بجهة محافظة القاهرة ش 

محمد عوده من ش نجيب اسكندر

227 - حمدى موسي على ابوالمكارم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7024 ورقم قيد 104717    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه ) جيم (, بجهة محافظة القاهرة 179 فيل 

179/180 الحى الثامن مجموعه 1  الشروق

228 - رضا خلف عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7027 

ورقم قيد 104718    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 16 ب التجمع الول 

المجاوره 7 - محل 6

229 - محمود ابوبكر شلقامى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7029 ورقم قيد 104719    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة والمنسوجات ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة 93 ش الزهر
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230 - ابراهيم محمد خليل محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7035 ورقم قيد 104720    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 24 عبدالرحمن البرقوقى

231 - محمد شعبان السيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7042 

ورقم قيد 104721    محل رئيسى  عن بيع مجمدات ومواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 22 مول 

بانوراما امام الشروق

232 - ايمن رمضان توفيق ياقوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7048 ورقم قيد 104723    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع سلع غذائيه )دون الطباعه(, بجهة محافظة القاهرة 

c1 3 ش مكرم عبيد - وحده

233 - احمد عدلى السيد الصيرفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7061 

ورقم قيد 104724    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة محل 4 الدور الول سيتى مول 3 

ق الشروق

234 - احمد محسن محمد محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7076 ورقم قيد 104725    محل رئيسى  عن نقل عمال, بجهة محافظة القاهرة 26 شارع احمد على عبدالحافظ 

مدينه عرفات ثانى

235 - عمر عبد العاطى احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7078 ورقم قيد 104726    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 69 ش 105 - المعادى

236 - ماريان رشاد نجيب رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7079 

ورقم قيد 104727    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال ) دون توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 

16 شارع الصديق من طومانباى

237 - جزارة فارس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7080 ورقم قيد 

104728    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع عثمان بن عفان عمر بن الخطاب

238 - وليد سعد محمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7084 

ورقم قيد 104729    محل رئيسى  عن كافيه ) دون البلى ستيشن ودون النترنت ودون المشروبات الكحوليه (, 

بجهة محافظة القاهرة 2 شارع الخمسين عماره متروسيتى زهراء المعادى

239 - عمر عبد العاطى احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7085 ورقم قيد 104730    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 69 ش 105 المعادى

240 - عبير محمد حلمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7087 

ورقم قيد 104731    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 10 على عبدالغنى من سلمة حبيبة فايدة كامل

241 - محمد سلمه عبدالقادر سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7091 ورقم قيد 104732    محل رئيسى  عن تجاره وبيع اكسسورات الهواتف المحموله والهواتف, بجهة 

محافظة القاهرة 2 حاره ابو يحيي الترزي من المزرعه عزبه الهجانه -محل

242 - امام احمد امام حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7106 

ورقم قيد 104733    محل رئيسى  عن تجاره فاكهه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة محل 58 عنبر 2 فاكهه سوق 

العبور بحصه 8 قيراط
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243 - همام على همام عبدالماجد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7110 

ورقم قيد 104734    محل رئيسى  عن تجارة فاكهه جمله, بجهة محافظة القاهرة محل 58 عنبر 2 فاكهه سوق 

العبور بحصه 8 قيراط

244 - عمر خالد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7114 

ورقم قيد 104735    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات البان  مرفق بشهاده غرفه الصناعات الغذائيه, بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم 3 عماره 41 مساكن صقر قريش

245 - مظهر وفدى ابوالفتوح رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7118 ورقم قيد 104736    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع 6 اكتوبر من 

الميثاق شقه بالدور 6

246 - ماجد قابيل العقاب مينا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7120 

ورقم قيد 104737    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة 3 ش احمد خيري - زهراء مصر القديمة

247 - وليد علي عبدالفتاح عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7122 ورقم قيد 104738    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 1ش 

الزهور مدينه المل عزبه الهجانه

248 - عصام يوسف شنوده جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7123 ورقم قيد 104739    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة 89 ش سكة حديد حلوان 

الشرقى

249 - ايمان محمود عبدالعزيز كشميرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7124 ورقم قيد 104740    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع وتوريد مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 25 ش 

عمرو بن العاص م نصر اول

250 - علء محمد عبدالرحمن احمد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7125 ورقم قيد 104741    محل رئيسى  عن توريد اثاث مكتبي وتجاره اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 2 

ش عمر بن الخطاب

251 - فارس احمد يوسف علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7126 

ورقم قيد 104742    محل رئيسى  عن تشطيبات وتصميمات وديكورات, بجهة محافظة القاهرة 56 ش مصر 

حلوان الزراعي برج بدر السياحي

252 - نورهان فوزي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7128 

ورقم قيد 104743    محل رئيسى  عن ورشه تصليح سيارات, بجهة محافظة القاهرة 13 ش الجزار ميدان 

السلخانه

253 - فياض محمد فياض عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7131 ورقم قيد 104744    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة القاهرة 54 ش لطفى النجار ارض 

الشركه

254 - محمد احمد امام حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7135 

ورقم قيد 104745    محل رئيسى  عن تجاره فاكهه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة محل 58 عنبر 2 فاكهه سوق 

العبور بحصه 8 قيراط

255 - محمود سعيد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7141 

ورقم قيد 104746    محل رئيسى  عن تجارة جمله وتجزئه للبقاله, بجهة محافظة القاهرة اول شارع الزهور من 

شارع ابوبكر الصديق خلف النادى الهلى مساكن الشروق
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256 - يعقوب رؤوف فؤاد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7144 ورقم قيد 104747    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش مكه المكرمه من 

الورشه الهجانه دور ثالث

257 - ياسر جميل سمعان جيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7150 

ورقم قيد 104748    محل رئيسى  عن استثمار عقاري, بجهة محافظة القاهرة ش الزهور الحوض الطويل 

مؤسسه الزكاه

258 - فادى ماجد ابوسيف جورجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7154 ورقم قيد 104749    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير ) دون التصوير والطباعه (, بجهة محافظة 

القاهرة 32 مصطفى النحاس

259 - هانى لتنجيد المفروشات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7163 

ورقم قيد 104750    محل رئيسى  عن منجد افرانجى, بجهة محافظة القاهرة 50 عبده غريب - طره البلد

260 - حامد لتجارة الدوات المكتبيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7165 ورقم قيد 104751    محل رئيسى  عن تجارة ادوات مكتبية ) دون تصوير المستندات و الكتب بأنواعها 

(, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع عبدالعظيم حسن حسين من شارع البترول

261 - احمد فوزى يحيى خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7179 

ورقم قيد 104753    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 24 شارع 

الفرن من شارع هارون الرشيد

262 - ولء محمد حمزه البهنسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7185 

ورقم قيد 104754    محل رئيسى  عن بيع عطور ومستحضرات تجميل ) دون الدويه (, بجهة محافظة القاهرة 

52 ش اسماعيل الريس من بورسعيد

263 - ايمان سيد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7188 

ورقم قيد 104755    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 93 ش عين شمس ميدان النعام

264 - احمد اسماعيل عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7197 ورقم قيد 104756    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع صالح 

حبيب

265 - عبدالمقصود محمود عبدالمقصود الحاكم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7199 ورقم قيد 104757    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 212 الدور 2 مشروع plus man  ق 8 م 1 ق 

70 و74 المستثمرين التجمع الول

266 - مصنع عبدربه للستيك المطاط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7202 ورقم قيد 104758    محل رئيسى  عن تصنيع الستيك المطاط )مرفق شهاده من غرفه الصناعات 

الكيماويه(, بجهة محافظة القاهرة قطعه 201 منطقه الصناعات الصغيره العين السخنه شمال القطاميه - التجمع 

الثالث

267 - عبدا عطفي عبدا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7246 

ورقم قيد 104771    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 2 عثمان بن عفان من التوفيقيه 

- عين شمس الغربيه - الثالث
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268 - حسين نصرالدين محمد المرغلي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7238 ورقم قيد 75928    رئيسى آخر  عن ورشه تشكيل صاج مستورد )مرفق شهاده من غرفه الصناعات 

المعدنيه(, بجهة محافظة القاهرة 20 شارع الوفاء مستجد برج التحاديه ابورجيله 2

269 - احمد محسن سعد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7211 ورقم قيد 104760    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 267 اسكان الشباب 100 م

270 - رمضان سليمان نصر الدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7216 ورقم قيد 104761    محل رئيسى  عن تجاره دش, بجهة محافظة القاهرة محل 11 سيتي مول 3

271 - ربيع احمد ربيع حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7217 

ورقم قيد 104762    محل رئيسى  عن توريدات رمل, بجهة محافظة القاهرة 9 ش الحريه من ش القصر ع 

بخيت منشأه ناصر رقم 1 - بالدور الثالث - شقه

272 - سمر عدلى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7218 

ورقم قيد 104763    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة محل 5 سيتى مول 3 قطعه 97 - 

دور اول

273 - اندرو ناجى حلمى بشرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7226 ورقم قيد 104764    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جمله وتجارة اكسسوار حريمى ) دون العسكريه (, 

بجهة محافظة القاهرة 57 ش الزهراء

274 - اميره اشرف زكي بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7227 

ورقم قيد 104765    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة 453 ش 77 محل 1 مجاوره 4 

المشروع المريكي حلوان قسم 15 مايو

275 - احمد محمد ابو غنيم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7229 ورقم قيد 104766    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 14 ش احمد عبدالهادي من مسجد الرحمن م الزهور

276 - عبدالخالق عبدالنبى ابراهيم عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7230 ورقم قيد 104767    محل رئيسى  عن بيع طيور حيه ومنتجاتها, بجهة محافظة القاهرة 70 م الدلتا 

المقطم محل

277 - خالد مصطفى مصطفى السندروسى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7233 ورقم قيد 104768    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير - توكيلت تجاريه - التوريدات العموميه )

دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة عقار  رقم 11 شارع 

ابراهيم بن المهدى الحى السابع - مكتب

278 - رشا السيد البدوى عبدالفضيل عبدالباقى على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 7243 ورقم قيد 104769    محل رئيسى  عن ) توريدات عموميه ومقاولت عامه ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 4 عفيفى عفت من شارع عين شمس 

الرئيسى

279 - احمد سمير محمود عبد المجيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7244 ورقم قيد 104770    رئيسى آخر  عن تجاره مستلزمات طبيه ) فيما عدا الدويه (, بجهة محافظة 

القاهرة 8 ش المريسى
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280 - محمد سعيد عبدالمجيد فضل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7247 ورقم قيد 104772    محل رئيسى  عن مركز تجديد سيارات, بجهة محافظة القاهرة 130 شارع الخليج 

المصرى

281 - صفوت بشرى هندى معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7248 ورقم قيد 104773    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات طبيه ومستحضرات التجميل ) دون تجاره 

وتصنيع الدويه(, بجهة محافظة القاهرة 14 شارع محمود ابوالعيون متفرع من شارع الحجاز

282 - احمد خميس فرغلى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7259 ورقم قيد 104775    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله( ورفع كفائه المنشات وصيانه وتنظيف الوجهات الزجاجيه والمكافحه الحشريه والتعقيم, 

بجهة محافظة القاهرة 16 مساكن الزلزال بلوك 16 مدخل 1

283 - محمود محمد امام مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7261 ورقم قيد 104776    محل رئيسى  عن مكتب حانوتى ودفن موتى, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع 

طوسون

284 - محمد محمد اسماعيل عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7265 ورقم قيد 104777    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات الملبس ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة 107 شارع 18 تقسيم عمر بن الخطاب

285 - المدثر مصطفى قرنى مندى ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7272 ورقم قيد 104778    محل رئيسى  عن توريد وصيانه وتركيب التكييفات, بجهة محافظة القاهرة 2 

ش السرجانى

286 - اميره يحى عبدالحميد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7276 ورقم قيد 104779    محل رئيسى  عن مقاولت عامة - التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 618 ش بورسعيد تقاطع الظاهر

287 - سعيد اسعد سليمان عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7279 ورقم قيد 104780    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه)دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع عبدالعزيز عبدالسميع

288 - فاروق لدارة الكافتيريات تاجر فرد  رأس ماله 1,500.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7286 

ورقم قيد 104781    محل رئيسى  عن اداره كافتيريات, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الجيار ش 6 اكتوبر

289 - سامى جميل امين دميان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7292 

ورقم قيد 104782    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 19 ش على باشا الله

290 - مصطفى طلعت شوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7294 

ورقم قيد 104783    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات نظافه وكيماويات, بجهة محافظة القاهرة 7 ح احمد 

جابر من ش خالد بن الوليد

291 - علء احمد على فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7295 

ورقم قيد 104784    محل رئيسى  عن خدمات تقديم المشروبات ) دون المشروبات الكحوليه (, بجهة محافظة 

القاهرة 75 ش 9 ح المعادى

292 - هيثم محمد سراج الدين سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 2022-05-29 

برقم ايداع 7298 ورقم قيد 104785    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة 8 

شارع يوسف سليمان
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293 - يوسف نجاح عزيز تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7308 ورقم قيد 104786    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 19 السيده نفيسه الهجانه

294 - محمد هاشم محمد محمود على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7313 ورقم قيد 104787    محل رئيسى  عن تسويق رياضى ) دون النترنت ودون تسويق اللعبين وفى حدود 

المصرح به قانونا وبعد استخراج التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة بالعقاررقم 40 شارع الخليفه الظاهر 

الحى السادس مكتب رقم 7

295 - اسماء مصطفى شعبان مهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7323 ورقم قيد 104788    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 2 

شارع ابراهيم الدسوقى العصاره الجديده

296 - عصام عبدا بدوى زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7325 ورقم قيد 104789    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 1 شارع السيد على من 

شارع وابور المياه محل

297 - مؤمن سيد محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7327 

ورقم قيد 104790    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع احمد رجب من شارع 

فرج يوسف ح المعادى

298 - حسام محمد سعيد معتوق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7328 

ورقم قيد 104791    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه وخدمات النقل ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 47 شارع المهندس محمد غنيم من 

شارع الحريه

299 - حافظ محمد حجازي حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7333 

ورقم قيد 104792    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ) مرفق شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 214 امتداد رمسيس 2 - غرفه من شقه

300 - اسلم يحي عبد الظاهر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7334 ورقم قيد 104793    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبيليا واثاث منزلي ) مرفق شهاده من غرفه 

صناعه منتجات الخشاب والثاث (, بجهة محافظة القاهرة ق 104 تقسيم النزهه ابو رجيله ش التروللي

301 - مجدى شحاته ميخائيل ايوب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7348 ورقم قيد 104794    محل رئيسى  عن ورشه مصوغات ) مرفق شهاده من غرفه الصناعات المعدنيه ( 

بعد استخراج التراخيص اللزمه من مصلحه الدمغه والموازين, بجهة محافظة القاهرة 24 ش خان ابوطاقيه ح 

اليهود

302 - فادي عهدي نقول بندري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7354 

ورقم قيد 104795    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 5 ش السكه الحديد ش انابيب البترول

303 - عاطف نسيم فرج بولس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7356 

ورقم قيد 104796    محل رئيسى  عن بيع العصائر, بجهة محافظة القاهرة 79 المنيل

304 - كريم محمد احمد حسني تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7358 

ورقم قيد 104797    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ماعدا المن والحراسه, بجهة محافظة القاهرة شارع 

الجمهوريه من شارع محمد نجيب م التوحيد
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305 - عصام عبدا بدوى زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7363 ورقم قيد 104798    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 شارع السيد على من 

شارع وابور المياه

306 - احمد اكمل عبد القادر مشعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7375 ورقم قيد 104800    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات المحمول, بجهة محافظة القاهرة 38 الفلكى - 

الرضى - 2

307 - المين جبريل محمد عبد اللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 7376 ورقم قيد 104801    محل رئيسى  عن بقالة جمله, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 24ش 

مصنع الغزل والنسيج

308 - احمد اكمل عبد القادر مشعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7377 ورقم قيد 104802    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات المحمول, بجهة محافظة القاهرة 38 الفلكى - 

الرضى 2

309 - محسن طه الياس محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7380 

ورقم قيد 104803    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ) دون العسكرية (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش محمود 

مغربى - المعصره البلد

310 - ناديه محمود احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7381 

ورقم قيد 104804    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 275 مساكن اطلس - 

الحى العاشر بنك التعمير

311 - حسن سعيد نجم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7390 

ورقم قيد 104805    محل رئيسى  عن تجاره ورق السولفان )فيما عدا مجالت الطباعه(, بجهة محافظة القاهرة 

17 ش الشنبكى

312 - مينا مكرم توفيق اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7393 

ورقم قيد 104806    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 27 شارع فرغلى 

محمد عزبه النخل الغربيه بالدور الول مكتب غرفه من شقه

313 - احمد علءالدين عبدالحكيم عبدالحكيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 7394 ورقم قيد 104807    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة شارع جمعه من شارع المطبعه الهلل تقسيم ابوالعز

314 - تريفينا مجدى وهيب ناشد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7395 

ورقم قيد 104808    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمى, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع وهدان من شارع تعز 

- وحده 89

315 - مدحت فرهود حزقيال شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7396 ورقم قيد 104809    محل رئيسى  عن ورشه حقن بلستيك )مرفق شهاده من غرفه الصناعات 

الكيماويه(, بجهة محافظة القاهرة شارع مزرعه الدكتور احمد امام عزبه كمال رمزى

316 - ماجد وصفى جاد غالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7406 

ورقم قيد 104811    محل رئيسى  عن بيع وصيانه جميع انواع التكييف, بجهة محافظة القاهرة 78 شارع محمد 

ابراهيم تقسيم عمر بن الخطاب

317 - محمد احمد محمود الزمازي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7411 ورقم قيد 104812    محل رئيسى  عن خدمات شحن واكسسوارات المحمول, بجهة محافظة القاهرة 44 

و 46 ش السبتيه - الدور الول - محل 130
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318 - امين ايهاب امين محمود حلمى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7412 ورقم قيد 104813    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 3 ش طنطاوى جوهر

319 - مازن هانى محمد مصطفى طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 7414 ورقم قيد 104814    محل رئيسى  عن بيع اسكوتر وقطع غيار اسكوتر, بجهة محافظة القاهرة 20 

شارع الدويدار

320 - مونيكا عماد ثابت شاكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7415 

ورقم قيد 104815    محل رئيسى  عن توريد اكسسوارات ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

(, بجهة محافظة القاهرة 21 ش دياب فهمي -شقه 13 بالدور الخامس

321 - اسامه لبيب يوسف معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7423 ورقم قيد 104817    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزه 

(, بجهة محافظة القاهرة 6 توفيق ثابت من ش الفريد عزبه النخل الغربيه

322 - عبادة عادل فتحى مهدى مهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7429 ورقم قيد 104818    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ب 16 ش الصواف م 

العاشره

323 - حامد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7451 

ورقم قيد 104819    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع عوده راضى من شارع 

مؤسسه الزكاه

324 - جورج زكى جرجس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

7453 ورقم قيد 104820    محل رئيسى  عن توريد وتجارة وتصنيع ملبس  )دون الملبس العسكريه(     )

مرفق شهاده من غرفة صناعه الملبس الجاهزه والمفروشات المنزليه(, بجهة محافظة القاهرة 3 حمدى صقر من 

شارع المعهد الدينى

325 - هناء عيد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7462 ورقم 

قيد 104822    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(, بجهة محافظة 

القاهرة شقه بالعقار 22 مشروع ال 9 عمارات

326 - حازم حسن محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 7467 

ورقم قيد 104823    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 77 ش محمد فريد محل بالرضي

327 - سيد فاروق السيد مرسى شلبى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7468 ورقم قيد 104824    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات الهندسية 

لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 7 و 8 عمارة اليواء مساكن العرائس

328 - احمد جمال عبدالفتاح سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7469 

ورقم قيد 104825    محل رئيسى  عن بيع وتجارة وتوزيع مواد عذائية جملة وقطاعى وتوريدات عمومية ) فيما 

عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة محل بالرضي عقار 

7 ش المعتز شريف ش المدارس الهجانه

329 - عبد الرحمن محمد فاروق محمود محمد هلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 7473 ورقم قيد 104826    محل رئيسى  عن بيع لحوم, بجهة محافظة القاهرة ا ش خالد بن الوليد 

وحدتين 9 و10 دور ارضى فوق بدروم شيراتون - مربع ي 1135
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330 - ابانوب حنا سليمان كراس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7475 

ورقم قيد 104827    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد 

الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 52 شارع الورشة الهجانة - اول مدينة نصر

331 - محمد احمد مصطفى ابراهيم محرم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 7484 ورقم قيد 104828    محل رئيسى  عن المقاولت, بجهة محافظة القاهرة ش سيد على عبدالوهاب 

ش محمد نجيب

332 - ابراهيم حسن محمد الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7488 ورقم قيد 104829    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 66 م اسكندريه الخزان - 

المقطم

333 - هند حسن عبدالخالق عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7489 ورقم قيد 104830    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمي, بجهة محافظة القاهرة 17 ش 269 المعادي 

الجديدة

334 - حماده حمام حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7490 

ورقم قيد 104831    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 120 تقسيم المباحث - المقطم

335 - احمد حسنى عبدالغنى متولى الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 7491 ورقم قيد 104832    محل رئيسى  عن تجاره اجهزة كمبيوتر ومستلزماته )بموافقه امنيه رقم 237 

لسنه 2021(, بجهة محافظة القاهرة 19 ش عبدالسلم عارف البستان سابقا

336 - فخر للتسويق العقارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7493 

ورقم قيد 104833    محل رئيسى  عن التسويق العقارى ) مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(, بجهة 

محافظة القاهرة 21 ش نجاتى السراج ق1 بلوك 55 م 8

337 - محمد حافظ محمد عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7499 ورقم قيد 104834    محل رئيسى  عن بيع منتجات بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 13 ش نجيب شديد 

من ترعه الجبل

338 - حمدى فريد عبدالمعطى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 7502 ورقم قيد 104835    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله( - توريد مستلزمات الشيشه فيما عدا التبغ, بجهة محافظة القاهرة 21 شارع 

رئاسه الجمهوريه

339 - محمد مصطفى سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7506 

ورقم قيد 104836    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 104 ش الكابلت - الميريه

340 - احمد عبدالفتاح السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7511 ورقم قيد 104837    محل رئيسى  عن اصلح اجهزة اللكترونية ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

القاهرة 18 شارع كمال المنشاوى

341 - هشام سيد عبدالخالق عرب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7516 ورقم قيد 104838    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 28 ش عبدالحميد 

الديب

342 - ادهم لطفى محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7520 

ورقم قيد 104839    محل رئيسى  عن بيع سيارات جديده, بجهة محافظة القاهرة 4 ش سامى البارودى حسن 

الكبر
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343 - يوسف محمد محمود عمر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7523 ورقم قيد 104840    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 5 ش ماهر بدوى 

ناصيه ش احمد عصمت

344 - شريف محمد زكي محمد حشيله تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7531 ورقم قيد 104841    محل رئيسى  عن تجارة  مواد غذائيه ومنظفات وتوريدات عموميه ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 38 مكتب D 3 وحده 201 حى 

الملتقى العربى الشيراتون

345 - محمد احمد يسرى محمد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7532 ورقم قيد 104842    محل رئيسى  عن تصدير جميع المنتجات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 38 

وحده 201 بالملتقى العربى- بالدور الثانى مكتب J05 - شيراتون المطار

346 - ساميه عبدالحليم احمد مصباح تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

7538 ورقم قيد 104843    محل رئيسى  عن بيع الطيور, بجهة محافظة القاهرة الوحده 9 ع 1ب 69 

صقرقريش

347 - هشام عبد ا حسن عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7539 

ورقم قيد 104844    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة القاهرة 2 ش عبدالحليم محمود

348 - محمد احمد حسن قلقيله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 7540 

ورقم قيد 104845    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله( -  مستلزمات الطبية )دون الدويه(, بجهة محافظة القاهرة بلوك 31 - الميريه
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فروع الفراد

1 - مروه حازم عدلي حافظ  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   6057 ورقم قيد   92912  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / توزيع الورقيات )مناديل وحفاضات(  بجهة محافظة القاهرة هنجر بالمصنع بقطعة 6 بلوك د المنطقة 

الصناعية

2 - اسلم صلح احمد عبدالرحيم  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   6027 ورقم قيد   99092  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزة )دون العسكرية(  بجهة محافظة القاهرة 8 أ تقسيم حدائق رابعه العدويه

3 - محمد سعد محمد فراج-فراج للمقاولت والتوريدات  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   6034 ورقم قيد   

104487  محل فرعى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فى مجال مواد البناء - واضافه نشاط  توكيلت تجاريه  

بجهة محافظة السكندرية تعدل عنوان المحل الرئيسى الى-8 شارع محمد نجيب -الرابعه الناصريه قسم

4 - محمد سعد محمد فراج-فراج للمقاولت والتوريدات  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   6034 ورقم قيد   

104487  محل فرعى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فى مجال مواد البناء - واضافه نشاط  توكيلت تجاريه  

بجهة محافظة القاهرة تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 26  ش على امين شقه رقم )1( فوق الرضى والبدروم - 

مدينه نصر القاهره

5 - حمد حسين السيد عبد العال  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   6110 ورقم قيد   61393  محل فرعى  

عن اضافة نشاط /شحن بضائع بعد استخراج التراخيص  بجهة محافظة القاهرة مكتب 16 بالمبنى رقم 296 بمحيط 

قرية البضائع بجوار مبنى الخدمات اللوجستيه ميناء القاهره الجوى

6 - كاترين لطفى اسعد عجبان  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   6172 ورقم قيد   18149  محل فرعى  

عن التوريدات و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية دون توريدات الكمبيوتر ومستلزماتة  بجهة محافظة 

القاهرة شقه رقم 2 بالدور الرضى عقار 28 شارع ثابت متفرع من شارع جوزيف تيتو

7 - جاسر السيد ابراهيم السيد  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   6224 ورقم قيد   42361  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط/ توكيلت تجاريه فيما يخص المستلزمات والجهزة الطبية)دون الدوية(  بجهة محافظة القاهرة 16 ز 

احمد عبد العزيز تقسيم اللسلكى ش احمد عبد العزيز

8 - مصطفي محمود محمد علي  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   6317 ورقم قيد   83037  محل فرعى  

عن تجاره سجاد  بجهة محافظة القاهرة 96 شارع الشهيد السيد زكريا شيراتون

9 - هاني جابر السيد حسن  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   6336 ورقم قيد   83667  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط / اداره المطاعم والكافيتريات وتجارة المواد الغذائيه  بجهة محافظة القاهرة 86/26 الشطر الثالث عشر 

زهراء المعادى

10 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى الجمال  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   6398 ورقم قيد   104575  

محل فرعى  عن توريدات عمومية عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته وعدم توريد الدوية  بجهة محافظة 

الشرقية 7 ش ترعة القنايات بملك ممدوح عبدالحميد

11 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى الجمال  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   6398 ورقم قيد   104575  

محل فرعى  عن توريدات عمومية عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته وعدم توريد الدوية  بجهة محافظة 

القاهرة 18 ابراج منتصر شارع جمال عبدالناصر حدائق حلوان ادور الرضى 4

12 - سمير صالح احمد صالح  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   6481 ورقم قيد   66735  محل فرعى  

عن اصبح النشاط / ورشه نجارة موبيليا )مرفق شهاده من غرفه صناعه الخشاب والثاث(  بجهة محافظة القاهرة 5 

خان يونس من شارع الورد من شارع ابوبريك

13 - احمد مبروك سيد على  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   6469 ورقم قيد   85344  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / صيانه السيارات  بجهة محافظة القاهرة ش احمد علم - الخلفاوى

14 - ساره عبدالحميد صديق احمد  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   6438 ورقم قيد   99508  محل فرعى  

عن تصنيع ملبس جاهزه وتوريدات عموميه ) دون الملبس العسكريه   ودون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع قاعود . شارع صالح عبدالرحمن من ميدان النعام

15 - احمد صلح عبدالحميد محمد موسى  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   6467 ورقم قيد   104593  

محل فرعى  عن  نقل وتوزيع المواد الغذائية ) وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية شارع الجندى -سنديون  ملك / حسين عيد حسين
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16 - احمد صلح عبدالحميد محمد موسى  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   6467 ورقم قيد   104593  

محل فرعى  عن  نقل وتوزيع المواد الغذائية ) وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القاهرة  محل بالعقار رقم  6  شارع المركز الجتماعى بركه الحاج  -  المرج 

القديمه

17 - مني توني عبد العزيز عبدالعال  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   6557 ورقم قيد   102748  محل 

فرعى  عن تجاره ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة القاهرة ق 9102 شارع 9 محل بالدور 

الرضي

18 - محمد احمد شعبان احمد  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   6530 ورقم قيد   103437  محل فرعى  

عن توريد رخام وجرانيت  بجهة محافظة القاهرة 4 ش برج الخلص ش النزهه - ابو رجيله

19 - اسماء يوسف السيد ابراهيم  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   6613 ورقم قيد   100457  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزه حريمى ) دون العسكريه (  بجهة محافظة القاهرة 32 ش 218 مع ناصيه 233 - دجله

20 - مينا جورج ناشد خليل  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   6656 ورقم قيد   10342  محل فرعى  عن 

الستيراد  بجهة محافظة القاهرة 35 شارع طه حسين الدور الرضى

21 - محمد جمال عبدالحميد حسين  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   6717 ورقم قيد   93043  محل فرعى  

عن تقديم مأكولت تيك اوى  بجهة محافظة القاهرة الوحدة 3 الدور الرضى ق2 و3 مج 2 منطقة 7 عمارات م 

الشروق

22 - خالد عبد المنعم احمد ابراهيم غنيم  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   6826 ورقم قيد   3051  محل 

فرعى  عن الغاء نشاط / الستيراد  بجهة محافظة القاهرة 41 أ ش شبرا

23 - خالد عادل ابراهيم الجزار  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   6952 ورقم قيد   65967  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / تجارة وتحويل الورق ) مرفق موافقة امنية رقم 270 لسنة 2021 (  بجهة محافظة القاهرة 8 

شارع غالب حموده العتيبى

24 - محمد حسان حمد ابو بكر  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   6993 ورقم قيد   104687  محل فرعى  

عن مخبز سياحى ) مرفق شهادة من غرفة صناعة الحبوب لسنة 2022 (  بجهة محافظة القاهرة 224 شارع شبرا 

مصر

25 - باز عبده احمد محمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   7052 ورقم قيد   2101  محل فرعى  عن 

سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 5 بالعقار رقم 28 حى 1 مجاوره 1

26 - محمود احمد محمد السيد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   7054 ورقم قيد   17869  محل فرعى  

عن الستيراد و التصدير  بجهة محافظة القاهرة 627 مكتب ادارى مجاوره 4 اسكان عائلى - التجمع الول

27 - شريف مصطفى محمود احمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   7039 ورقم قيد   77194  محل فرعى  

عن تخليص جمركى  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع احمد اسماعيل

28 - محمد رزق امين محمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   7044 ورقم قيد   104722  محل فرعى  

عن مكتب شحن وتخليص جمركى  بجهة محافظة المنوفية شبرا قباله ملك رزق امين محمد

29 - محمد رزق امين محمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   7044 ورقم قيد   104722  محل فرعى  

عن مكتب شحن وتخليص جمركى  بجهة محافظة القاهرة شقه1عماره رقم12المنطقة التاسعه مساكن التعمير-شيراتون 

المطار

30 - احمد سيد محمد سيد عبدالهادى  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   7161 ورقم قيد   18163  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة القاهرة 30 و 32 برهان حوض مدينه حمامات حلوان 55 ببرج القصر 

محل 62

31 - محمود سعيد عبد ا عبد الفتاح  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   7224 ورقم قيد   96242  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / اقامة وتشغيل ادارة المطاعم والكافى شوب بانواعها وتجهيز كافة المأكولت والمشروبات )  

فيما عدا الكحوليه المصريه والعالميه وبيعها وتوزيع ( واقامة وتشغيل محمصه لتحميص وتوريد البن  بجهة محافظة 

القاهرة 21 ش محمد مظهر

32 - محمد عبده عادل على  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   7320 ورقم قيد   59952  محل فرعى  عن 

اصبح/الستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (  بجهة محافظة القاهرة 8273 

على بن ابى طالب الحى 7 - قسم الخليفه
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33 - وائل جاد زكى محمد البسيونى  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   7374 ورقم قيد   104799  محل 

فرعى  عن تأجير معدات ثقيله  ضافة نشاط / توريدات عموميه ومقاولت عامه  بجهة محافظة الجيزة 12عماره53  

الحى13مجاوره4  الشيخ زايد

34 - وائل جاد زكى محمد البسيونى  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   7374 ورقم قيد   104799  محل 

فرعى  عن تأجير معدات ثقيله  ضافة نشاط / توريدات عموميه ومقاولت عامه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع 

بالعنوان /  شقه 4 عقار 2227 زهراء مدينة نصر - مساكن ضباط

35 - نادية على القطب غنام  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   7434 ورقم قيد   552  محل فرعى  عن بيع 

ملبس جاهز ة  ) دون العسكريه (  بجهة محافظة القاهرة المحلق التجارى هيلتون رمسيس محل رقم  700 - 56أ

36 - احمد محمد بيومى حسين  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   7398 ورقم قيد   104810  محل فرعى  

عن اضافه نشاط/ مكتب استيراد وتصدير فيماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة الدقهلية 

الجلء-بملك/الموجى محمد احمد الرفاعى

37 - احمد محمد بيومى حسين  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   7398 ورقم قيد   104810  محل فرعى  

عن اضافه نشاط/ مكتب استيراد وتصدير فيماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة القاهرة 

6 حسين رياض بملك/ محمد حسانين محمود على

قيود الشركات

1 - ورثه - على معوض عبد المقصود على شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    6065 ورقم قيد  104493    مركز عام  عن نقل البضائع ) والخدمات المتصله بالنقل ( وذلك بعد 

استخراج التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى والدولى (  بجهة محافظة القاهرة 10 ش صدم حسين - من 

الجزيرة القديمه ش محمد نجيب

2 - مصطفى موسى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

6083 ورقم قيد  104497    مركز عام  عن بيع وتوريد اكسسوارات المحمول واجهزة المحمول  بجهة 

محافظة القاهرة 8 ش محمد نهاد فهمى - ميدان تريومف - النزهه - شقة 3

3 - جمال البدرى عبد الدايم و شركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

Zone P 6196 ورقم قيد  72210    فرعى  عن حذف نشاط / التعبئه و التغليف  بجهة محافظة القاهرة

Lake District - مفيدا التجمع الخامس - )  )Retail08

4 - خالد محمد مدبولي ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    6194 ورقم قيد  104532    مركز عام  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه  بجهة محافظة القاهرة 

الكيلو 7 قطعه تقسيم المحافظه - المعادي الجديده

5 - عبد الحميد احمد عبد الحميد مصطفى وشريكيه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    6211 ورقم قيد  104533    مركز عام  عن توريد واصلح وصيانه الطلمبات 

وكذلك جميع مستلزمات الطلمبات  بجهة محافظة القاهرة 16 ش الحنفى - مجلس المة - لظوغلى

6 - شركه بسام ابو السعود وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

6559 ورقم قيد  104611    مركز عام  عن فحص وصيانه وخدمات السيارات  بجهة محافظة القاهرة 20 

ش طومان باي

7 - سيد صلح الدين وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

6707 ورقم قيد  104647    مركز عام  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة العقار  رقم 7 شارع العنابر السبتيه - محل
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فروع الشركات

1 - شركه على خفاجى لمستحضرات التجميل   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    6121 ورقم قيد   

101953   فرعى  عن تجميل الشعر والظافر ) دون العمليات الجراحيه (  بجهة محافظة القاهرة مول تاون 

مول بمشروع ميد تاون بالمستثمرين الجنوبيه  رقم G20/G21 بالطابق الرضي و الول

2 - دى اس سى  المكتب الستشارى للتصميمات والدراسات الهندسيه م  نبيل مصطفى الحرازى وشركاه   قيدت 

فى   09-05-2022 برقم ايداع    6111 ورقم قيد   104506   فرعى  عن مباشره نشاط الدراسات 

والتصميمات الهندسيه دراسه الجدوى واداره  المشاريع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية 

بهذا الشان  بجهة محافظة السكندرية تعدل الى / 35  شارع الفتح فلمنج - الدور الخامس - قسم  الرمل

3 - دى اس سى  المكتب الستشارى للتصميمات والدراسات الهندسيه م  نبيل مصطفى الحرازى وشركاه   قيدت 

فى   09-05-2022 برقم ايداع    6111 ورقم قيد   104506   فرعى  عن مباشره نشاط الدراسات 

والتصميمات الهندسيه دراسه الجدوى واداره  المشاريع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية 

بهذا الشان  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع كائن فى / 11,12 مصطفى رفعت مساكن شيراتون - قسم النزهة

4 - جمال البدرى عبد الدايم و شركاه   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    6196 ورقم قيد   72210   

فرعى  عن حذف نشاط / التعبئه و التغليف  بجهة محافظة القاهرة Zone P  )Retail08( - مفيدا التجمع 

Lake District - الخامس

5 - جرجس بشرى يوسف جرجس وشريكه   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    6702 ورقم قيد   

62835   فرعى  عن اصبح النشاط /  توريدات ادوات واجهزه كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن (  بجهة محافظة القاهرة 11 شارع عطفه عبدالحق السنباطى الدور الول علوى بالمول الوحده 

رقم 9

6 - احمد محمود سليمان كامل وشركاه   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    6978 ورقم قيد   33633   

فرعى  عن اصبح / تجارة وتوريد المواد غذائية وتجاره السمسم وعسل الجلوكوز والفراكتوز والمولس- نشاط 

الفرع / )مقر ادارى(  بجهة محافظة القاهرة 8 عطفه راشد )عزبه الصفيح( - المعصره المحطه )مقر ادارى(
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 محو - شطب

1 - عبده محمود عبدالعزيز نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26430 قيد فى 17-12-2008 برقم ايداع  

16720 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

2 - صيدليه د  هناء عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   51232 قيد فى 04-10-2010 برقم ايداع  15116 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري

3 - على معوض عبد المقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   82300 قيد فى 28-08-2014 برقم ايداع  

12661 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه وتم اصدار سجل جديد بأسم / 

ورثة على معوض عبد المقصود على تحت رقم سجل 104493 - غرفة القاهرة

4 - سامى ملك جرجس غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   86428 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع  8643 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

5 - محمود حنفي محمود تامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   90629 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع  12709 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

6 - محمد هاشم عطيفى عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97333 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

10855 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

7 - محمد محمد حبيب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   102686 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  14663 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

8 - محمد ابراهيم الدسوقى محمد ابو يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   5523 قيد فى 05-06-2007 برقم 

ايداع  5978 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

9 - احمد عاطف عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52112 قيد فى 01-11-2010 برقم ايداع  

16587 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجاره

10 - محمد حسن عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   57817 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع  6337 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

11 - عمر مصطفى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72097 قيد فى 04-04-2013 برقم ايداع  4624 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

12 - محمد محمود على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   87688 قيد فى 09-07-2015 برقم ايداع  9829 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

13 - محمد حمدى محمود الفوالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   91160 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع  

14337 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

14 - ميار محمد سامى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   93535 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع  20967 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

15 - مصطفى اسماعيل على اسماعيل مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99627 قيد فى 09-02-2021 برقم 

ايداع  1378 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

16 - محمود سامى موسي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   103367 قيد فى 06-02-2022 برقم 

ايداع  1586 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

17 - مصطفى محمود محمد سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15296 قيد فى 02-03-2008 برقم ايداع  

2798 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

18 - سمير ادوار غالى واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   40248 قيد فى 15-12-2009 برقم ايداع  

17696 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

19 - وائل سراج احمد دواره  تاجر فرد سبق قيده برقم   53682 قيد فى 11-01-2011 برقم ايداع  24 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

20 - اسامه عبيد شنوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   63375 قيد فى 20-09-2015 برقم ايداع  12908 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

21 - حسن محمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66522 قيد فى 06-08-2012 برقم ايداع  8275 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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22 - هويده عبدا احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   68374 قيد فى 23-10-2012 برقم ايداع  11763 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

23 - محمد عماد الدين رباح توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   73999 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع  

16464 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الرئيسى الخر

24 - سحر يسرى عبدالرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم   96259 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  7695 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

25 - عماد عياد بشاى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   4062 قيد فى 03-05-2007 برقم ايداع  4331 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

26 - اميل وديع امين غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   46836 قيد فى 23-05-2010 برقم ايداع  7683 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

27 - محمد محمد نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55964 قيد فى 10-04-2011 برقم ايداع  3384 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

28 - اشرف حامد محمد محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   82247 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع  

12297 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

29 - لمى لمعى زكى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   88257 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع  11121 

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

30 - فاطمة فتحى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96309 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  7875 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

31 - مصطفى محمد محمد ابواليزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102006 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

11986 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

32 - ايمن محمد محمد ابو زهره  تاجر فرد سبق قيده برقم   24298 قيد فى 22-10-2008 برقم ايداع  

13969 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

33 - محمود مصطفى سعيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   48259 قيد فى 21-06-2010 برقم ايداع  

10636 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره

34 - ايناس محمد احمد مصطفى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   75478 قيد فى 21-10-2013 برقم ايداع  

12184 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

35 - سعاد يسرى عبدالنبى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97898 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  

12414 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

36 - احمد صلح محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   99415 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  684 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

37 - سعيد محمود محمد إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1961 قيد فى 08-03-2007 برقم ايداع  2043 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

38 - مصطفى سعد احمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   83349 قيد فى 13-10-2014 برقم ايداع  

14868 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

39 - هاني عصام ابراهيم حسين سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   91853 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  

16212 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

40 - اروه محسن حسن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   102611 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

14322 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

41 - اسامه عباس عثمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4562 قيد فى 15-05-2007 برقم ايداع  4897 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

42 - عل عبد الغنى احمد احمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   39610 قيد فى 22-11-2009 برقم ايداع  

16777 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

43 - ايمن ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   91134 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع  

1428 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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44 - سمر احمد مطاوع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91855 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  16216 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

45 - صيدلية د اشرف المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19005 قيد فى 02-06-2008 برقم ايداع  7300 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

46 - امانى عبدالرحمن احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25547 قيد فى 20-11-2008 برقم ايداع  

15585 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

47 - مدحت عبدالفتاح محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   27648 قيد فى 20-01-2009 برقم ايداع  

876 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

48 - مينا عياد خليله عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5662 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع  3773 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لنهاء نشاط الفرع

49 - محمد محمد وصفى وصفى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   10487 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

10342 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

50 - مينا ميشيل منير رستم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38434 قيد فى 21-12-2015 برقم ايداع  15610 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

51 - حسن عبد العال عبد الرحيم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   38443 قيد فى 26-10-2009 برقم ايداع  

15174 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بسبب الوفاه

52 - مؤسسة الضوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   88164 قيد فى 16-07-2017 برقم ايداع  6040 وفى تاريخ  

19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لنهاء نشاط الرئيسى الخر

53 - سالى حسن زكى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   102438 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  2062 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

54 - سالى حسن زكى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   102438 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  13705 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - هند رومانى عباس اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   103839 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  

3510 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

56 - اشرف احمد ابو زيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104417 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع  

5765 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

57 - احمد محمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   76 قيد فى 23-01-2007 برقم ايداع  76 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

58 - سعد سعيد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25450 قيد فى 18-11-2008 برقم ايداع  15459 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

59 - بلل عبد العظيم نور الدين عبد الباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   36055 قيد فى 13-04-2021 برقم 

ايداع  1000005 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

60 - احمد شاكر ابراهيم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44477 قيد فى 23-03-2010 برقم ايداع  

5421 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

61 - محمود ناجي معوض ناجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   51103 قيد فى 28-09-2010 برقم ايداع  

14912 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

62 - مكتب متعهد نقل عمال سعد سيد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68393 قيد فى 

24-10-2012 برقم ايداع  11795 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لوفاه التاجر

63 - احمد حسن على نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   70648 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع  1526 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

64 - محمد صالح محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   94702 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع  2734 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

65 - احمد سيد عارف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   98073 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع  40 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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66 - روسام فوزي حلمي فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102475 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

13853 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

67 - د  اسلم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   5993 قيد فى 17-06-2007 برقم ايداع  6503 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

68 - د سامح نبيل زكى عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18541 قيد فى 25-05-2008 برقم ايداع  6741 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

69 - اشجان سيد عواد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22702 قيد فى 31-08-2008 برقم ايداع  11912 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

70 - كريستيان سيداروس سيداروس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   38671 قيد فى 01-11-2009 برقم 

ايداع  15484 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

71 - مصطفى احمد محمد السيد العرقان  تاجر فرد سبق قيده برقم   47077 قيد فى 26-05-2010 برقم ايداع  

9004 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

72 - خليفة محمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51945 قيد فى 27-10-2010 برقم ايداع  16248 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

73 - ابو بكر يوسف دياب مغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55230 قيد فى 01-07-2014 برقم ايداع  

10229 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل انهاء نشاط الفرع

74 - اشرف علء الدين على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   62589 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

13654 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

75 - امير غطاس ثابت توادروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   79743 قيد فى 05-05-2014 برقم ايداع  

6164 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

76 - مجدى حسن عبدالتواب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   89784 قيد فى 23-05-2019 برقم ايداع  

10310 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

77 - خالد صلح الدين مرسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1890 قيد فى 22-02-2009 برقم ايداع  

2819 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى الخر

78 - اشرف يعقوب برنابا عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   40060 قيد فى 10-12-2009 برقم ايداع  

17462 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

79 - هشام محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44654 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع  6856 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

80 - حنان محمد عبدالعزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   47846 قيد فى 13-06-2010 برقم ايداع  

10072 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

81 - اشرف محمود حسن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   55274 قيد فى 16-03-2011 برقم ايداع  

2752 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

82 - محسن احمد السيد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65279 قيد فى 30-05-2012 برقم ايداع  5710 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

83 - مصطفى مبروك الصابر مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   67676 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع  

10534 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

84 - محمد منصور محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   73769 قيد فى 12-06-2013 برقم ايداع  

8331 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

85 - محمد احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   103129 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  594 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

86 - مخلوف محروس مخلوف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5289 قيد فى 30-05-2007 برقم ايداع  

5718 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

87 - رافت صبحى ميخائيل حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   43670 قيد فى 04-03-2010 برقم ايداع  4351 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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88 - احمد عطيتو محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55739 قيد فى 05-11-2015 برقم ايداع  14130 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر حو رئيسي اخر

89 - وجية راتب شكور مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم   59694 قيد فى 05-09-2011 برقم ايداع  9435 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

90 - توسون للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   79452 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع  5532 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

91 - حسن سلطان على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   311 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع  546 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

92 - محمود ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8031 قيد فى 08-08-2007 برقم ايداع  

8838 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

93 - احمد محمد كمال امين الزغيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24869 قيد فى 05-11-2008 برقم ايداع  

14700 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

94 - عامر السيد عامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48958 قيد فى 20-01-2014 برقم ايداع  722 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

95 - سعيد عيد زكى عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   52213 قيد فى 04-11-2010 برقم ايداع  

16750 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

96 - حسام فتحى عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   71418 قيد فى 06-03-2013 برقم ايداع  3200 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

97 - اسلم يحيى عبدالظاهر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95551 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع  

4296 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

98 - أحمد اسماعيل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12642 قيد فى 31-05-2010 برقم ايداع  9230 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

99 - يعقوب عوض عبدالمسيح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   35445 قيد فى 28-07-2009 برقم ايداع  

11161 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

100 - عزة سعيد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   71022 قيد فى 19-02-2013 برقم ايداع  2272 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

101 - اشرف حسن عبدالسلم العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   81773 قيد فى 24-08-2014 برقم ايداع  

12339 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

102 - صبحى اسماعيل بيومى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   85661 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  

4976 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

103 - علي فراج باسل ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم   86811 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع  4025 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

104 - حافظ محمد حجازى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   86972 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع  

7092 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

105 - عماد وهبه بولس مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   8565 قيد فى 22-08-2007 برقم ايداع  9445 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

106 - توفيق جاد توفيق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   19152 قيد فى 05-06-2008 برقم ايداع  7473 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

107 - امانى يسرى جيد سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23877 قيد فى 13-10-2008 برقم ايداع  

13436 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

108 - امانى يسرى جيد سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23877 قيد فى 16-06-2010 برقم ايداع  

10333 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

109 - محمد السيد حسان رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33483 قيد فى 10-06-2009 برقم ايداع  8578 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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110 - كامل بسطوروس دميان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   51486 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع  

15535 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

111 - عاطف زغلول جابر يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   55995 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع  

3425 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

112 - حسين سعد على سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73161 قيد فى 20-05-2013 برقم ايداع  7007 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

113 - فيكتور طلعت نصيف غبروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   83234 قيد فى 02-10-2014 برقم ايداع  

14602 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

114 - منال السيد كمال الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86529 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع  8822 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

115 - حسام يحى محمد السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   47832 قيد فى 13-06-2010 برقم ايداع  10055 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

116 - اشرف عبده عبده سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   51269 قيد فى 03-04-2011 برقم ايداع  3053 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

117 - علء الدين محمد محمد حسن النواصره  تاجر فرد سبق قيده برقم   63015 قيد فى 21-02-2012 برقم 

ايداع  1408 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

118 - محمد سعد جبريل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64790 قيد فى 08-05-2012 برقم ايداع  5107 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

119 - احمد عبدالمنصف عبدالحليم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   100192 قيد فى 24-03-2021 برقم 

ايداع  3449 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

120 - علء عبدالفتاح عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102818 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

15117 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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رأس المال

1 - ربيع عبدالغنى عبدا عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   49130 قيد فى 14-07-2010 برقم ايداع   

11906 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

2 - ايات عثمان احمد صبحى تاجر فرد سبق قيده برقم   74935 قيد فى 12-09-2013 برقم ايداع   10903 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - موسى محسن موسى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   91559 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع   15484 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - هيثم سعد ياسين فراج جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   97754 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع   

12008 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - هيثم سعد ياسين فراج جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   97754 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع   

12008 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - مي محمد حمدي مصطفي زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم   100647 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع   

5447 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - ميلد حلمي عطاا جورجي تاجر فرد سبق قيده برقم   101862 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع   

11405 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  24,000.000

8 - هانى حسن محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   2595 قيد فى 22-03-2007 برقم ايداع   2724 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

9 - عمرو على عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم   41938 قيد فى 28-01-2010 برقم ايداع   1352 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

10 - شيماء عباده عبدالحميد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم   90063 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع   

11182 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000,000.000

11 - مسيو تامر المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   44688 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع   6894 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - تامر اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   44688 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   

5847 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

13 - مها سيد عبد الشافى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   6831 قيد فى 05-07-2007 برقم ايداع   7449 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

14 - نبويه محمد محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   29515 قيد فى 02-03-2009 برقم ايداع   9285 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

15 - بهاء حسن كمال الدين عبد الموجود على تاجر فرد سبق قيده برقم   75084 قيد فى 23-09-2013 برقم 

ايداع   11296 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - محمود ابراهيم ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   103652 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   

2779 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - نور لتجاره المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   97038 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع   

10092 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

18 - وليد محمد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   77959 قيد فى 17-02-2014 برقم ايداع   

2174 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - محمود للجرابات تاجر فرد سبق قيده برقم   79750 قيد فى 05-05-2014 برقم ايداع   6178 فى تاريخ  

15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - احمد مبروك سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   85344 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع   3995 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - احمد حسن زكى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   93634 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع   21667 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 40 of 92 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

22 - جورج حنا بسطاوى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   95935 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع   

6628 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000

23 - مجدى على سيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   98012 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع   12749 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - نصر الدين عبده على عزام تاجر فرد سبق قيده برقم   98309 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع   

16278 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

25 - جرجس ابسخرون بسكالس ابسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم   1279 قيد فى 21-02-2007 برقم ايداع   

1302 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - سعيد شعبان عبد العليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24199 قيد فى 20-10-2008 برقم ايداع   

13848 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - ايمن محمد حسن محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم   102024 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   

12052 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - محمد حسن ممدوح محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   57165 قيد فى 23-05-2011 برقم ايداع   

5254 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - ناصر هريدي سليمان عبدالراضي تاجر فرد سبق قيده برقم   92314 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع   

17521 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - على مصطفى على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   94050 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع   852 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

31 - احمد رفعت احمد هاشم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   95982 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع   

6802 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

32 - ناجى صبحى محروس عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   103194 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع   

842 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - صموئيل لبيب عبدالملك غبر تاجر فرد سبق قيده برقم   103723 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع   

3041 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - وليد عبد العزيز احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   58738 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع   

7759 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

35 - محمد خليل داود داود تاجر فرد سبق قيده برقم   63729 قيد فى 21-03-2012 برقم ايداع   2695 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - شريف محمد حسن ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم   84421 قيد فى 04-02-2015 برقم ايداع   1333 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

37 - انوار سيد محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   97142 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع   10400 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

38 - مينا زكريا زكرى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   100832 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع   6303 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - تصحيح السم التجارى طبقا لبطاقة الرقم القومى ليصبح / ياسمين شحته طه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   

100954 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع   6844 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  500,000.000

40 - فاطمه عيد سليم الهدلى تاجر فرد سبق قيده برقم   103348 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   1527 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

41 - وحيد احمد سويلم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   19435 قيد فى 11-06-2008 برقم ايداع   7823 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

42 - مصطفى توفيق حامد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   89296 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع   

90015 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

43 - مايكل فوزى عياد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   99644 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع   1437 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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44 - هشام حسن محمد توحيد تاجر فرد سبق قيده برقم   99661 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع   1487 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

45 - نورهان سويلم محمود سويلم عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   104456 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   

5908 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - مروان احمد محمد على خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم   10968 قيد فى 06-11-2007 برقم ايداع   

12232 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

47 - مدحت فايز عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   67576 قيد فى 25-09-2012 برقم ايداع   10332 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - اسعد محمد حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   68847 قيد فى 19-11-2012 برقم ايداع   12854 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

49 - محمد عبدالراضي للبيع وتعبئة العطارة تاجر فرد سبق قيده برقم   80391 قيد فى 29-05-2014 برقم 

ايداع   8525 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

50 - عبدا فكرى عبدالحميد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   94494 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع   

2147 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

51 - حنا ابراهيم عجبان جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   104335 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع   

5524 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - احمد محمد حسن غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   27974 قيد فى 27-01-2009 برقم ايداع   1305 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000,000.000

53 - احمد مصطفى رضوان سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   86524 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع   

8815 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

54 - مصطفى محمد مصطفى على السماع تاجر فرد سبق قيده برقم   89180 قيد فى 01-04-2019 برقم 

ايداع   4189 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

55 - عادل محمد أبو الليل على تاجر فرد سبق قيده برقم   90572 قيد فى 17-07-2019 برقم ايداع   12491 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

56 - كرم صبحي محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   104591 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع   

6459 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - محمد سعيد على هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم   104658 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   6770 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

58 - حمدي جلل بخيت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   104683 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   6864 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - سحر محروس اسماعيل حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   16254 قيد فى 26-03-2008 برقم ايداع   

3958 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

60 - احمد سيد محمد سيد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   18163 قيد فى 15-05-2008 برقم ايداع   

6269 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - ماهر احمد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   22981 قيد فى 10-09-2008 برقم ايداع   12276 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

62 - محمد حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   89807 قيد فى 26-05-2019 برقم ايداع   10376 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

63 - سيد الحسينى عبداللطيف سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   97148 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع   

10416 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

64 - عبدا فوزى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   99045 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع   14528 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

65 - رمضان سعدى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   103824 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع   

3443 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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66 - حسن سلطان على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   311 قيد فى 30-01-2007 برقم ايداع   311 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

67 - زينب نصر معوض يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   74264 قيد فى 16-07-2013 برقم ايداع   9350 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

68 - احمد رمضان عراقى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   74366 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع   4282 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

69 - هبه سامى حنا نخيل تاجر فرد سبق قيده برقم   89710 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع   10044 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

70 - عبدالرحمن مصطفى فتحى عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   94723 قيد فى 16-02-2020 برقم 

ايداع   2787 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

71 - محمد رجب على الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم   95260 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع   3480 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - اسماء محمد سعيد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   100780 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع   

6027 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - هانى جرجس مترى قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم   1272 قيد فى 21-02-2007 برقم ايداع   1295 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

74 - عاطف بشاى زكى بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   86853 قيد فى 12-05-2015 برقم ايداع   5523 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

75 - امجد حسن صلح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   87188 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع   7593 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

76 - محمد عبد الجليل عبد الكريم عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم   89719 قيد فى 19-05-2019 برقم 

ايداع   10079 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

77 - احمد الدسوقي السيد السؤالي تاجر فرد سبق قيده برقم   97525 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع   

11369 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

78 - محمد سيد عواد احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   100290 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع   

3937 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - صباح سعد احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   87249 قيد فى 28-05-2015 برقم ايداع   

7740 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

80 - محمود محمد علء الدين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   97903 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع   

12421 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

81 - سالى فوزى عبدالعاطى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   100525 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع   

4886 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 43 of 92 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

العناوين 

1 - احمد عبد المحسن محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    24164 قيد فى 19-10-2008 برقم ايداع    

13805 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم جمعيه وادي النيل رقم 35 من 

29من 22 من 19من 1 فانوس - مركز طاميه بملك/ رجب محمود عبد الحق محمود بنشاط /تقطيع و فرم 

اطارات السيارات المستعمله و خلط و تعبئه تنر و خلط و تخفيف مذيبات )مذيبات احبار ( و تعبئه نفط مخفف 

للبويات - براس مال / 50000 جنيه

2 - سامح محمد حافظ الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    46778 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع    8607 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 14 شارع الغنام من محمد مقلد 

المنطقه الثامنه

3 - احمد عبد اللطيف عبد العزيز حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    51074 قيد فى 28-09-2010 برقم ايداع    

14860 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 11و13 شارع سوق 

التوفيقيه الدور الثانى فوق الرضى وحده 35

4 - ايات عثمان احمد صبحى تاجر فرد سبق قيده برقم    74935 قيد فى 12-09-2013 برقم ايداع    10903 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة دهشور - البدرشين

5 - موسى محسن موسى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    91559 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع    

15484 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / قطعه 1 بلوك 10 تقسيم 

امنحتب السلم ثان النهضه

6 - مروه حازم عدلي حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    92912 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    19241 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاع فرع بالعنوان التالى : هنجر 

بالمصنع بقطعة 6 بلوك د المنطقة الصناعية

7 - اسلم صلح احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    99092 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

14646 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 أ تقسيم حدائق رابعه العدويه

8 - محمود السيد محمود محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    59722 قيد فى 06-09-2011 برقم ايداع    

9483 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح عمارة 

168 اسكان الشباب عمارات 70 متر

9 - احمد حسين السيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    61393 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع    

13576 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب 16 بالمبنى رقم 296 

بمحيط قرية البضائع بجوار مبنى الخدمات اللوجستيه ميناء القاهره الجوى

10 - عيد يونس مرزوق يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    78046 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع    2350 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / ش سعد الصراف 

خلف سنترال

11 - ايهاب محمود عيد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    84582 قيد فى 12-02-2015 برقم ايداع    1755 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / ق 8010 شارع 

الجامعه الحديثه شارع 44 الحي السابع

12 - شيماء عباده عبدالحميد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم    90063 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع    

11182 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

- مركز السماعليه - المنايف - خارج زمام السماعليه جمعيه السلم رقم 43 المنطقه الثانيه - بملك / محمد 

فوزى طه - ورأس مال ) 30000000( بنشاط - معلف تربية وتجارة مواشى - حلب

13 - جون جميل ابوالعز بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    99023 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    

14481 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 50 ش كمال الدين صلح 

سموحه - شقه 14 - الدور الخامس

14 - جمال عباده الشبراوى عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    104342 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

5557 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصيح الخطا الوارد بالسجل 

التجاري بالعنوان ليصبح / 50 محل 4 مجاورة 4 - التجمع الول
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15 - كاترين لطفى اسعد عجبان تاجر فرد سبق قيده برقم    18149 قيد فى 14-05-2008 برقم ايداع    

6250 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 2 بالدور الرضى عقار 

28 شارع ثابت متفرع من شارع جوزيف تيتو

16 - جاسر السيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    42361 قيد فى 07-02-2010 برقم ايداع    1933 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 16 ز احمد عبد العزيز تقسيم اللسلكى 

ش احمد عبد العزيز

17 - مسيو تامر المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    44688 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع    6894 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي الخر ليصبح / 

51 ش مصطفي باشا - بنشاط /صالون حلقه - براس مال /20000 جنيه - بسمه / مسيو تامر المصري

18 - مسيو تامر المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    44688 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع    6894 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الرئيسي ليصبح/ 44 ب شارع 

مصطفي باشا

19 - تامر اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    44688 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

5847 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 51 ش مصطفي باشا

20 - هانى مكرم ابو الغيط ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    56762 قيد فى 11-05-2011 برقم ايداع    

3831 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 5 شارع 

بولق الجديد

21 - عمرو وجيد السيد محمد مطر تاجر فرد سبق قيده برقم    79182 قيد فى 09-04-2014 برقم ايداع    

4947 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

التالي : 61  ش المنيل الرئيسى بنشاط بيع عطور و برأس مال 12000 جنيها لغير

22 - عبدالرحمن ابراهيم السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    99596 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    

1304 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 18 شارع مبارك صالح 

من ش ترعه القبه - الميريه

23 - عمرو محمد طلعت اسماعيل محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    3158 قيد فى 10-04-2007 برقم 

ايداع    3336 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 4 أ عمارات 

الشرق للتأمين ش اسحق بن حنين الدور الخامس شقه 3

24 - عاطف رمضان عبدالستار عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    23120 قيد فى 15-09-2008 برقم 

ايداع    12469 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

62 شارع مصطفي فهمي

25 - اسامه عبيد شنوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    63375 قيد فى 07-03-2012 برقم ايداع    

2018 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / بلوك 144 مدخل 1 شقة 

1 شارع ترعه الدكر مع الغائه كفرع

26 - اسامه عبيد شنوده ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    63375 قيد فى 07-03-2012 برقم ايداع    

2018 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى / بلوك 

144 مدخل 1 شقة 1 شارع ترعه الدكر  وجعلة عنوانا للمركز الرئيسى

27 - محمد عماد الدين رباح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    73999 قيد فى 23-06-2013 برقم ايداع    

8807 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شارع التروللى خلف 

مدرسة طاهر ابو زيد

28 - محمد عماد الدين رباح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    73999 قيد فى 23-06-2013 برقم ايداع    

8807 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الرئيسي الخر بالعنوان 

الكائن / 48 ش شجره مريم - بالسمه/الفرسان

29 - محمد عماد الدين رباح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    73999 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

16464 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل الرئيسي بالعنوان /

شارع التروللي خلف مدرسه طاهر ابو زيد
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30 - محمد عماد الدين رباح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    73999 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

16464 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 48 ش شجره مريم - بالسمه/

الفرسان

31 - يحي احمد بيومي مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    79817 قيد فى 07-05-2014 برقم ايداع    6328 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع الكائن فى / عقار رقم 

7 شارع المينا امام قسم شرطه الغردقه القديم محل رقم 3

32 - مصطفي محمود محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    83037 قيد فى 25-09-2014 برقم ايداع    

14275 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 96 شارع الشهيد السيد زكريا 

شيراتون

33 - عاطف شحاته عثمان سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    95964 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    

6741 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

بالعقار رقم 16 شارع سيد محمود متفرع من محمد سعيد

34 - هويدا جمعه مدبولى جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    96808 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

9358 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح / 65 

ش قايتباي المنيل

35 - هاني جابر السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    83667 قيد فى 26-10-2014 برقم ايداع    15574 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 86/26 الشطر الثالث عشر زهراء 

المعادى

36 - فتحى حسن حسين تغيان تاجر فرد سبق قيده برقم    90187 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع    

11415 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /5 شارع 

محمد عبد الخالق من شارع المحجر

37 - فتحى حسن حسين تغيان تاجر فرد سبق قيده برقم    90187 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع    

11415 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /11 ش 

الشوربجى عزبه خيرا

38 - فتحى حسن حسين تغيان تاجر فرد سبق قيده برقم    90187 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    741 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /11 ش الشوربجى 

عزبه خيرا

39 - نور لتجاره المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    97038 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

10092 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الرئيسي ليصبح 

فرع /عماره 5 المدينه المنوره قطعه 13 بلوك 3 م العاشره

40 - احمد السيد احمد السيد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم    5621 قيد فى 07-06-2007 برقم ايداع    

6085 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 8 و10 خان جعفر محل 

36 البدروم

41 - سمير صالح احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    66735 قيد فى 16-08-2012 برقم ايداع    8663 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 خان يونس من شارع الورد من شارع 

ابوبريك

42 - محمود للجرابات تاجر فرد سبق قيده برقم    79750 قيد فى 05-05-2014 برقم ايداع    6178 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 8 حاره العلوه

43 - عصام حمدى احمد عبدالرسول تاجر فرد سبق قيده برقم    84481 قيد فى 08-02-2015 برقم ايداع    

1478 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع المركز الجتماعى

44 - احمد مبروك سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    85344 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع    3995 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش احمد علم - الخلفاوى

45 - ساره عبدالحميد صديق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    99508 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    

1003 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 شارع قاعود . شارع صالح 

عبدالرحمن من ميدان النعام
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46 - مني توني عبد العزيز عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    102748 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

14863 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ق 9102 شارع 9 محل بالدور 

الرضي

47 - محمد احمد شعبان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    103437 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    1892 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 ش برج الخلص ش النزهه - ابو 

رجيله

48 - سعيد شعبان عبد العليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24199 قيد فى 20-10-2008 برقم ايداع    

13848 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار 83 رقم 3/2/1 

القطاميه التجمع الثالث محليه الثامنه

49 - اسماء يوسف السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    100457 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

4616 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 32 ش 218 مع ناصيه 233 - 

دجله

50 - مينا جورج ناشد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    10342 قيد فى 22-10-2007 برقم ايداع    11508 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 35 شارع طه حسين الدور الرضى

51 - محمد جمال عبدالحميد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    93043 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    

19677 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاع فرع بالعنوان التالى : 

الوحدة 3 الدور الرضى ق2 و3 مج 2 منطقة 7 عمارات م الشروق

52 - منى فاروق محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    97122 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    

10342 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 7 شارع 

يوسف على برهان

53 - عادل ماهر محروس علي رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    104150 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

4827 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش محمد بسيونى بملك / عمرو 

فاروق احمد

54 - محمد محمد وصفى وصفى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    10487 قيد فى 25-10-2007 برقم ايداع    

11680 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

التالى : 3 ش الحسيني من رجائى

55 - وليد عبد العزيز احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    58738 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    

7759 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 15 شارع عنانى

56 - شريف محمد على شكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    68402 قيد فى 24-10-2012 برقم ايداع    

11808 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 48 ش عبدالمنعم حافظ 

السبع عمارات

57 - مريم القس اشعياء عبد السيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    82982 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع    

14157 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية وحده 253 و254 مبنى محمد 

فريد - مجمع العبور الصناعى

58 - اصبح / مؤسسه اف سى  fashion club  للملبس الجاهزه والحذيه تاجر فرد سبق قيده برقم    

83993 قيد فى 09-11-2014 برقم ايداع    16364 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اصبح / 1 مدخل 2 مساكن الهرام ترعة الجندى

59 - مؤسسه الضوى لتجاره المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    88164 قيد فى 05-08-2015 برقم 

ايداع    10920 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر 

الكائن بالعنوان التالى : 29 شارع حازق من شارع بديع

60 - على عبدالعظيم عبدالعظيم مهره تاجر فرد سبق قيده برقم    89354 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع    

8635 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / برج النعمان من ش 27 

مدينة
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61 - احمد فؤاد احمد السيد الحلوجي تاجر فرد سبق قيده برقم    104874 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع    

2452 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/207 ش 

اللواء عبد الشافي ابراهيم امتداد رمسيس 2

62 - خالد عبد المنعم احمد ابراهيم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3051 قيد فى 04-04-2007 برقم ايداع    

3214 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 41 أ ش شبرا

63 - محمد سيد عبد العزيز سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    20338 قيد فى 02-07-2008 برقم ايداع    

8894 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /قطعه 1274 منطقه 5 

حى الدبلوماسين شارع 51 متفرع من شارع 9 - عماره 3 - غرفه بالدور الرضى المنخفض يسار السلم

64 - بلل عبد العظيم نورالدين عبد الباسط تاجر فرد سبق قيده برقم    36055 قيد فى 11-08-2009 برقم 

ايداع    11938 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /  1111 شقه 

رقم 4 متفرع من ش الميثاق - زهراء مدينة نصر )مع الغاءه كفرع(

65 - بلل عبد العظيم نورالدين عبد الباسط تاجر فرد سبق قيده برقم    36055 قيد فى 11-08-2009 برقم 

ايداع    11938 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع بالعنوان 

/ 1111 شقه رقم 4 متفرع من ش الميثاق - زهراء مدينة نصر )جعله مركز رئيسى للنشاط(

66 - مجدى امام محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    58317 قيد فى 03-07-2011 برقم ايداع    

7108 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 62 حوض المراوحى قليوب البلد 

- ملك هانى مجدى حجاج

67 - السيد احمد عبدالعال السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    80617 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع    

9020 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / محل رقم 5 عماره 16 

المجاوره السابعه - التجمع الول

68 - مصطفى توفيق حامد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    89296 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    

90015 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 57 ش منصور زياده من ش 

الجامع - برأس مال - ستمائه الف جنيها - بنشاط / استيراد وتصدير وتوريدات عموميه ـ بسمه تجاريه /المؤسسه 

المتحده

69 - بقالة يوسف التموينية تاجر فرد سبق قيده برقم    95605 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع    5303 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 39 ب مربع 3 عمارات التوفيقيه 

م 11

70 - صدام توفيق عدلى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    47615 قيد فى 07-06-2010 برقم ايداع    

9763 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / مكتب بالعقار رقم 17 

شارع المام على عزبه الهجانة

71 - اشرف علء الدين على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    62589 قيد فى 02-02-2012 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / مكتب 

9 الدور الول فوق الرضي 65 ش الجمهوريه

72 - خالد عادل ابراهيم الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    65967 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    

7181 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 شارع غالب حموده العتيبى

73 - حمدى ابراهيم عبد الجواد غرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    89918 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع    

10703 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 28 شارع ش سيد 

الليثى عزبة عبد الخالق الطحاوى

74 - حمدى ابراهيم عبد الجواد غرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    89918 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع    

10703 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 28 شارع سيد الليثى 

عزبة عبدالخالق الطحاوى

75 - محمد حسان حمد ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    104687 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

6891 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 224 شارع شبرا مصر

76 - باز عبده احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2101 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع    2192 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 5 بالعقار رقم 28 حى 1 مجاوره 1
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77 - محمود احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17869 قيد فى 08-05-2008 برقم ايداع    5905 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 627 مكتب ادارى مجاوره 4 اسكان 

عائلى - التجمع الول

78 - محمد صلح احمد نادى تاجر فرد سبق قيده برقم    22296 قيد فى 21-08-2008 برقم ايداع    

11403 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان / 1 

ش مصرف اسكندر - ابو سنه - بنشاط / مصنع تشغيل و تشكيل معادن - براس مال/ 20000 جنيه

79 - شريف مصطفى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    77194 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع    

484 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 شارع احمد اسماعيل

80 - شريف مصطفى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    77194 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع    

484 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 401 اعلى مبنى 

المستودعات الجمركيه شخشيه 2 مطار القاهره للشحن الجوى

81 - مينا عماد ثابت عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    99001 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    14417 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / مسجد القصى 

من شارع التروللى من عزبه كمال رمزى ناصيه شارع مجمع التوحيد السلمى من مؤسسه الزكاه

82 - عماد عبدالعزيز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    101282 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع    

9260 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 ش 114 م السد العالى

83 - مؤسسه الزعفرانى لدخول المزادات تاجر فرد سبق قيده برقم    17688 قيد فى 05-05-2008 برقم ايداع    

5695 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 ش على راشد من ش 

شنن

84 - احمد سيد محمد سيد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    18163 قيد فى 15-05-2008 برقم ايداع    

6269 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 30 و 32 برهان حوض مدينه 

حمامات حلوان 55 ببرج القصر محل 62

85 - علء سليمان جرجس اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    18220 قيد فى 15-05-2008 برقم ايداع    

6337 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العلمين سيدى عبدالرحمن منتجع 

ستيل المركز التجارى - ملك شركه ذا جيت واى للستثمار

86 - صلح عادل محمود محمد مأمون تاجر فرد سبق قيده برقم    32036 قيد فى 04-05-2009 برقم ايداع    

6617 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / 2 ش 

السادات من ش طلل - مدينه الحرفيين

87 - حظ سيد زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    46041 قيد فى 11-04-2010 برقم ايداع    6176 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم افتتاح مقر رئيسى اخر بالعنوان الكائن 

/قطعه 1750 بجوار مصرف راجح العمومي - الكتيبه ــ بنشاط / انتاج وتصنيع مجزأت الدواجن ــ برأس مال / 

2000000 اثنين مليون جنيها

88 - رامى نعيم سعد زخارى تاجر فرد سبق قيده برقم    64168 قيد فى 09-04-2012 برقم ايداع    3433 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 5 شارع فكرى عبدا الزرايب

89 - ابراهيم فراج حسنين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    77145 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع    356 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 4 ش جمال عبدالناصر من ش 

المشير احمد اسماعيل

90 - هدى رضا على حوا تاجر فرد سبق قيده برقم    80754 قيد فى 15-06-2014 برقم ايداع    9296 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقه الصناعيه - انشاص الرمل - 

بساتين السماعيليه - بنشاط / مصنع تشغيل وتشكيل معادن _ مرفق شهادة من اتحاد الصناعات غرفة الصناعات 

الهندسية وراس مال / 50000 جنيه

91 - محمد عبد العليم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89827 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع    

10446 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار 348 مخازن الشباب 300 

م المنطقه الصناعيه
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92 - حسن سلطان على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    311 قيد فى 30-01-2007 برقم ايداع    311 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن / حوش التشوين بالقطعه 

9786 يحمل رقم E /1 - طره المعادى

93 - باز عبده احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2101 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع    2192 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان الى /  عماره 14 المجاوره 

الثانيه الحى الثانى محل 1

94 - عامر السيد عامر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    48958 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع    11665 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / محل رقم )ف1/5/7( مسلسل  

204 عنبر 6 فاكهة- سوق العبور)مع الغاءه كفرع(

95 - عامر السيد عامر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    48958 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع    11665 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن / محل رقم )

ف1/5/7( مسلسل  204 عنبر 6 فاكهة- سوق العبور )جعله مركز رئيسى للنشاط(

96 - زينب نصر معوض يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    74264 قيد فى 16-07-2013 برقم ايداع    

9350 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 10 ش 66 - زهراء 

المعادي

97 - حسين نصرالدين محمد المرغلي تاجر فرد سبق قيده برقم    75928 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع    

13190 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 20 شارع الوفاء مستجد برج 

التحاديه ابورجيله 2- بنشاط / ورشه تشكيل صاج مستورد ــ برأس مال / خمسه وعشرون الف 25000

98 - كرم احمد محمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم    89846 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع    

10500 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 8 ش 

سيد مازن

99 - محمود سعيد عبد ا عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    96242 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    

7643 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 21 ش محمد مظهر

100 - هانى جرجس مترى قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم    1272 قيد فى 21-02-2007 برقم ايداع    

1295 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف ش عبدالسلم عارف - 1 

شارع فاروق خلف الشرطه العسكريه - بملك / ليلى عبدالفتاح محمود

101 - احمد اسماعيل محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    12642 قيد فى 23-12-2007 برقم ايداع    

14191 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن فى / محل 

رقم 3 بالعماره رقم 9 المجاوره 6 التجمع الول

102 - محمد عبده عادل على تاجر فرد سبق قيده برقم    59952 قيد فى 15-09-2011 برقم ايداع    9950 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8273 على بن ابى طالب الحى 7 - قسم 

الخليفه

103 - محمود محمود السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67902 قيد فى 08-10-2012 برقم ايداع    

10942 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الرضى رابع قطعه من 

الدائرى مباشره

104 - علي فراج باسل ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    86811 قيد فى 11-05-2015 برقم ايداع    

5440 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /12 شارع مكسر الخشب 

حارة اليهود )مع الغاءه كفرع(

105 - علي فراج باسل ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    86811 قيد فى 11-05-2015 برقم ايداع    

5440 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن / 12 شارع 

مكسر الخشب حارة اليهود

106 - نادية على القطب غنام تاجر فرد سبق قيده برقم    552 قيد فى 05-02-2007 برقم ايداع    552 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن / المحلق التجارى هيلتون 

رمسيس وحده 405
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107 - نادية على القطب غنام تاجر فرد سبق قيده برقم    552 قيد فى 05-02-2007 برقم ايداع    552 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحلق التجارى هيلتون رمسيس محل رقم  

700 - 56أ

108 - باسم يعقوب فهيم حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم    15635 قيد فى 09-03-2008 برقم ايداع    

3194 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مصنع 318 مجمع جرين لند 

للصناعات التكميلية - عنبر 3 قطعه ارض 8.5 بلوك 13006  / بملك / باسم يعقوب فهيم حبشى

109 - احمد عبد الحفيظ سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    91525 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع    

15356 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ق 403 قطاع ف منطقه 7 

مشروع ابنى بيتك ــ بنشاط / تصنيع وتوريد الملبس الرياضيه ــ برأس مال / خمسون الف جنيها

110 - شريف فتحي محمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    99840 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    

2100 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه 2 بالعقار 14 شارع 

فليب حنا

111 - وائل ابراهيم شاهين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36358 قيد فى 18-08-2009 برقم ايداع    

12361 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2072 زهراء مدينة 

نصر المتفرع من الميثاق
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النشاط

1 - ياسر فهيم جلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58035 قيد فى 21-06-2011 برقم ايداع    6678وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / التصدير والستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 (

2 - وحيد احمد سويلم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  19435 قيد فى 11-06-2008 برقم ايداع    7823وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تغليف ) ليصبح النشاط - تعبئه وتغليف وتجارة 

مواد غذائيه - دون الطباعه  (

3 - نجوى مجدى سامي خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98502 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع    

15747وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة المحلت التجارية

4 - جون جميل ابوالعز بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  99023 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    14481

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط ليصبح / توكيلت تجارية

5 - فخرى سعيد عبد الحافظ غيط تاجر فرد سبق قيده برقم  104285 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

5339وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع لدي الغير لمستحضرات 

التجميل والغذيه الخاصه والمكملت الغذائيه والمطهرات والمبيدات الحشريه والمستلزمات الطبيه

6 - تامر اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  44688 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

5847وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / صالون حلقة

7 - مسيو تامر المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  44688 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع    6894وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط المركز الرئيسي ليصبح /استيراد وتصدير 

وتوريدات عامه )عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن(

8 - مسيو تامر المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  44688 قيد فى 20-04-2010 برقم ايداع    6894وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط المركز الرئيسي ليصبح /استيراد وتصدير 

وتوريدات عامه )عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن(

9 - عمرو محمد طلعت فرج السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57905 قيد فى 16-06-2011 برقم ايداع    

6470وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت وتوريدات واستكمال وتشطيب 

مبانى ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

10 - الحسين محمد ابو زيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  59553 قيد فى 24-08-2011 برقم ايداع    

9219وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / تجارة اجهزة الكمبيوتر

11 - بدرى ضاحى عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  63394 قيد فى 08-03-2012 برقم ايداع    

2057وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مخبز

12 - عاطف عبد الجليل السيد عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  15290 قيد فى 02-03-2008 برقم ايداع    

2792وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره مواد غذائيه

13 - نهاد وحيد للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  26019 قيد فى 01-12-2008 برقم ايداع    

16187وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الدعايه والعلن

14 - بدوى يحى زكريا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28243 قيد فى 03-02-2009 برقم ايداع    1657

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / تصميم ديكورات الحفلت

15 - محمد عماد الدين رباح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  73999 قيد فى 23-06-2013 برقم ايداع    

8807وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشة تشغيل معادن ) مرفق 

شهادة من غرفة الصناعات الهندسية لسنة 2022(

16 - محمد عماد الدين رباح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  73999 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

16464وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع جميع انواع خطوط المحمول وكل مايخص 

خدمات المحمول, بيع وشراء جميع انواع خطوط المحمول وكل مايخص خدمات المحمول والكسسوارات و

17 - نادر كمال سناده غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  88109 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع    10803

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير
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18 - هويدا جمعه مدبولى جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  96808 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    9358

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت عموميه

19 - مصطفي رمضان سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102594 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

14256وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة كافيهات

20 - ادهم نجيب شكرى قريصه تاجر فرد سبق قيده برقم  104466 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    

5955وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشة تكسير بلستيك ) 

مرفق شهادة من غرفة الصناعات الكيماوية (

21 - اصبح  سرى ديزاين تاجر فرد سبق قيده برقم  22745 قيد فى 02-09-2008 برقم ايداع    11966وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / المقاولت العامه

22 - احمد حمدى محمد على الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  103704 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

2982وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / التوريدات العموميه والمقاولت 

العامه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

23 - فاروق جعفر على جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  44364 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع    5266

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ قطع غيار السيارات

24 - محمود للجرابات تاجر فرد سبق قيده برقم  79750 قيد فى 05-05-2014 برقم ايداع    6178وفى تاريخ  

15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع جرابات نظارات

25 - ميلد برتى جابر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  93322 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    20400

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

26 - هانى منصور محمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  101782 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

11062وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مقاولت عموميه وتصميمات هندسيه 

وتوريدات دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله

27 - عبدالحميد ايهاب عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  79588 قيد فى 28-04-2014 برقم ايداع    

5818وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مطعم ومشروبات بارده وساخنه دون 

الكحوليات

28 - احمد حسن زكى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  93634 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    21667

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط المقاولت

29 - مجدى على سيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  98012 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    12749

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تعبئه وتوزيع المواد الغذائيه ) محاصيل 

زراعيه لوف وتوريدات عموميه (

30 - رؤوف فؤاد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102533 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    

14029وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تنظيم وتجهيز المعارض والحفلت 

والمؤتمرات بموجب موافقه امنيه رقم 288لسنه2021

31 - امير حافظ فارس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77532 قيد فى 29-01-2014 برقم ايداع    1189وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد السلع المعمره ) دون الكمبيوتر ومستلزماته 

)

32 - تامر فتحى السيد ابو العباس تاجر فرد سبق قيده برقم  95719 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع    

5717وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ تجارة الدوات الكهربائية و التوريدات ) فيما 

عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر و مستلزماته (

33 - محروص الفى تاوضروس اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  18976 قيد فى 02-06-2008 برقم 

ايداع    7253وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات )فيما عدا توريد العمالة 

ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (

34 - محمود سيد عويس على تاجر فرد سبق قيده برقم  91765 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    15963

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد
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66 - فيصل صلح محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  15975 قيد فى 18-03-2008 برقم ايداع    3615

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد خضار وفاكهه بالجمله

67 - امجد حسن صلح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87188 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع    7593

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد والتصدير

35 - ابو بكر عنتر فهمي محمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  103682 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

2918وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التعاقد مع المؤسسات والشركات 

والجهات الحكوميه والخدمات البئيئه وانظمة اليزو ودراسات الجدوى البيئيه والخدمات الستشاريه لجمع ونقل 

المخلفات لعادة تدويرها والتعاقد لتنفيذ القياسات والمعايره ووحدات المعالجه والطاقه الشمسيه ) بعد استخراج 

التراخيص اللزمه (

36 - مينا ميشيل منير رستم تاجر فرد سبق قيده برقم  38434 قيد فى 26-10-2009 برقم ايداع    15163

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / خدمات تسويقية للمواد الزراعية والصناعية 

والتجارية )دون الدعايه والعلن(- واداره كافيهات ومطاعم وتوريد تراكس

37 - وليد عبد العزيز احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  58738 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    

7759وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع نسيج

38 - على عبدالعظيم عبدالعظيم مهره تاجر فرد سبق قيده برقم  89354 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع    

8635وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / تجارة اثاث منزلى

39 - زينب حمدان سيد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  100740 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع    5836

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / كتابة رسائل علمية وطباعة اسود و الوان 

وطباعة رسومات هندسية وتصوير المستندات  ) مرفق موافقة امنية رقم 303 لسنة 2021(

40 - خالد عبد المنعم احمد ابراهيم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3051 قيد فى 04-04-2007 برقم ايداع    

3214وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الستيراد

41 - محمد محمود ابراهيم عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  10680 قيد فى 30-10-2007 برقم ايداع    

11891وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / بيع و تصليح الكاوتش و البطاريات 

اصبح/ بيع اكسسوارات سيارات

42 - سهام مصلح عليوة حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  80641 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع    9063

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ توريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله وتصنيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه لدي الغير 

وتوزيعها

43 - مايكل فوزى عياد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  99644 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    1437

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التوريدات العموميه) دون توريد العماله 

ودون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن (

44 - هشام حسن محمد توحيد تاجر فرد سبق قيده برقم  99661 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    1487

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ النشاءات المتخصصه الخري واستكمال 

وتشطيب المباني والتركيبات النشاءات الخاصه بالمشاريع الهندسيه المدنيه الخري

45 - اصبح  عثمان ابوالفتوح زين العابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  21789 قيد فى 10-08-2008 برقم ايداع    

10775وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره سيارات

46 - شريف رافت فرج حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41460 قيد فى 18-01-2010 برقم ايداع    708وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد و التصدير و التوكيلت 

التجارية

47 - ابو بكر يوسف دياب مغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  55230 قيد فى 14-03-2011 برقم ايداع    

2686وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة التحف الفنية و الصور 

و التماثيل ) بعد استخراج التراخيص اللزمة (

48 - خالد عادل ابراهيم الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  65967 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    7181

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة وتحويل الورق ) مرفق موافقة امنية 

رقم 270 لسنة 2021 (
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49 - عبدا فكرى عبدالحميد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  94494 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع    

2147وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير )فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6(

50 - ايه محمد عبدالحميد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  101702 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

10789وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الكاميرات وتركيبها لحين الفحص ) 

مرفق موافقة امنية رقم 236 لسنة 2021 (

51 - ايه محمد عبدالحميد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  101702 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

10789وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

) مرفق موافقة امنية رقم 236 لسنة 2021 (

52 - اشرف السيد امين درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  1069 قيد فى 18-02-2007 برقم ايداع    1081

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /خدمات تنظيم المعارض

53 - مصطفى محمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  49606 قيد فى 29-07-2010 برقم ايداع    

12611وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد والتصدير

54 - فاطمة مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71519 قيد فى 11-03-2013 برقم ايداع    3400

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع مصنعات لحوم واسماك ودواجن )

مرفق شهاده من غرفه الصناعات الغذائيه(

55 - محمد عنتر محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  80402 قيد فى 01-06-2014 برقم ايداع    8555وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / ادارة مطاعم وكافيهات وتوريدات عامه 

ومقاولت عامه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

56 - محمود محمد محمود عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم  102660 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

14562وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / المقاولت                                                                                                                                     

اضافه نشاط / تجاره الخرده

57 - احمد عبدالفتاح احمد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  103783 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

3279وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره محركات السيارات وقطع غيار 

السيارات و تجاره السيارات

58 - احمد عطيتو محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55739 قيد فى 03-04-2011 برقم ايداع    3066

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /مقاولت و انشاء و هدم و اصلح و اساسات

59 - رامى نعيم سعد زخارى تاجر فرد سبق قيده برقم  64168 قيد فى 09-04-2012 برقم ايداع    3433

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / ورشة بلستيك

60 - كرم عبدالحميد عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67653 قيد فى 27-09-2012 برقم ايداع    

10502وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / سوبر ماركت

61 - ابراهيم فراج حسنين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77145 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع    356

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6

62 - عادل محمد عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87821 قيد فى 14-07-2015 برقم ايداع    

10067وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ التصدير

63 - مريم ياسر احمد نصير تاجر فرد سبق قيده برقم  94759 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    15591

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / المقاولت العموميه والتوريدات العموميه 

والتوكيلت التجاريه

64 - وائل عبد الحميد بشرى عبد الحميد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  9493 قيد فى 19-09-2007 برقم 

ايداع    10512وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع ملبس جاهزه لدى 

الغير ) دون العسكريه (

65 - عامر السيد عامر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48958 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع    11665

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره الفاكهه و الخضروات بالجمله
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68 - رضا عارف محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  96172 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع    

7460وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / دعايه واعلن وتوريدات عموميه ) فيما عدا 

توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه( بموافقه امنيه رقم 55 لسنه 2022

69 - مدحت نشات صدقي عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  102033 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    

12077وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد مطبوعات ومواد دعائيه وتوريدات 

عموميه) فيما عدا تويد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت والملبس 

العسكريه وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه( بموافقه امنيه رقم 263 لسنه 2021

70 - مصطفى فتوح سعيد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  66037 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع    7302

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط ليصبح/ بيع و توزيع زيوت سيارات بالعموله

71 - وائل ابراهيم شاهين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36358 قيد فى 18-08-2009 برقم ايداع    12361

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد 

الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (

72 - امال زكريا السيد احمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  49518 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع    

12487وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / اعمال النظافه والتصدير والستيراد

73 - احمد ماهر عبد العال خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  66432 قيد فى 31-07-2012 برقم ايداع    8168

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مستلزمات الكهرباء وشبكات الكمبيوتر 

والجهزه باستخدام النترنت )بموافقه امنيه رقم 3 لسنه 2022(

74 - جيهان عبد القادر محمد السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  71533 قيد فى 11-03-2013 برقم ايداع    

3418وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التسويق اللكتروني وتسويق مواد 

الدعاية و العلن ومستلزمات تجهيزات المعارض و المؤتمرات ومستلزمات اجهزة الكمبيوتر و المحمول و 

الدعاية و العلن وتنظيم المؤتمرات و المعارض وتصميم واعداد برامج وتطبيقات اجهزة الكمبيوتر و المحمول 

وتوريدها وصيانتها ) مرفق موافقة امنية رقم 4 لسنة 2022(

75 - احمد ابوالمكارم عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  92605 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع    

18319وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /التصدير

76 - محمود محمد علء الدين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  97903 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    

12421وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تسويق عقارى ) مرفق شهادة من 

الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات (

77 - غالية محمد رفاعى راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  102715 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

14733وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتبة وتصوير مستندات وطباعة ) 

بموجب موافقة امنية رقم 293 لسنة 2021 (

78 - فياض محمد فياض عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  104744 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

7131وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد مواشى

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58035 وتم ايداعه بتاريخ   

21-06-2011  برقم ايداع 6,678.000 الى : اصبحت / مايتن للستيراد والتصدير

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104434 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-04-2022  برقم ايداع 5,835.000 الى : اصبح/ ام اس ار M S R  للتوريدات العموميه

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19435 وتم ايداعه بتاريخ   

11-06-2008  برقم ايداع 7,823.000 الى : اصبحت / التقى لتجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائيه

4 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61393 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2011  برقم ايداع 13,576.000 الى : اصبحت / ستاندرد لوجيستيكس

5 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104285 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-04-2022  برقم ايداع 5,339.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / سكوب فارم

6 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44688 وتم ايداعه بتاريخ   

24-04-2022  برقم ايداع 5,847.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مسيو تامر المصري

7 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44688 وتم ايداعه بتاريخ   

20-04-2010  برقم ايداع 6,894.000 الى : تعديل السمه التجاريه للمركز الرئيسي لتصبح / ايجيبت ون 

EGYPT ONE

8 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104157 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-04-2022  برقم ايداع 4,842.000 الى : اصبحت / رتو

9 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104428 وتم ايداعه 

POWER بتاريخ   24-04-2022  برقم ايداع 5,807.000 الى : اصبحت/ باور للتجارة

10 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104489 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 6,038.000 الى : اصبحت / الملكة للمنتجات الورقية و البلستكية

11 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68353 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2012  برقم ايداع 11,725.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / صول لتوزيع 

مستحضرات التجميل وادواتها وتصنيعها لدي الغير

12 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73999 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2013  برقم ايداع 8,807.000 الى : اصبحت / الرباح لتشغيل المعادن

13 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73999 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-10-2019  برقم ايداع 16,464.000 الى : الفرسان

14 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75084 وتم ايداعه 

B.M. بتاريخ   23-09-2013  برقم ايداع 11,296.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / بي ام هاوس

 House

15 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89451 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2019  برقم ايداع 9,250.000 الى : كابري

16 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   89451 وتم ايداعه بتاريخ   

23-04-2019  برقم ايداع 9,250.000 الى : درويش لقطع غيار السيارات

17 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93015 وتم ايداعه 

Euro Brands  بتاريخ   26-11-2019  برقم ايداع 19,624.000 الى : اصبحت /  ايرو براندس

18 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101924 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-09-2021  برقم ايداع 11,630.000 الى : المحفوظ لتجاره النجف والدوات الكهربائيه

19 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104345 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2022  برقم ايداع 5,563.000 الى : اضافة السمه التجاريه /  الهندسيه للثاث

20 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83993 وتم ايداعه 

f c   بتاريخ   09-11-2014  برقم ايداع 16,364.000 الى : اصبحت / اف سى
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21 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104557 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2022  برقم ايداع 6,344.000 الى : مكتب ديار للمقاولت

22 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81452 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2014  برقم ايداع 10,776.000 الى : اصبح/ فورمه جيم

23 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88768 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2019  برقم ايداع 1,949.000 الى : اصبحت / Makkah Gold مكه جولد

24 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104579 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2022  برقم ايداع 6,416.000 الى : احمد خالد سيد عبدالحفيظ

25 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24199 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2008  برقم ايداع 13,848.000 الى : اصبحت / الجحا

26 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95719 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2020  برقم ايداع 5,717.000 الى : اصبحت / ايه تى ام لتجارة الدوات الكهربائية و 

التوريدات

27 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103024 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2022  برقم ايداع 121.000 الى : اضافة السمه التجاريه /  ثرى ام اتش

28 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104624 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 6,594.000 الى : محمد حمدى توفيق محمد

29 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37377 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2009  برقم ايداع 13,751.000 الى : اصبحت / ايجيبشين للستيراد و التوريدات

30 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   92575 وتم ايداعه بتاريخ   

03-11-2019  برقم ايداع 18,244.000 الى : اصبح / حسين لتجارة الموتوسيكلت

31 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95982 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-07-2020  برقم ايداع 6,802.000 الى : اصبحت / سوبر فريو للتبريد و الستيراد

32 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103682 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2022  برقم ايداع 2,918.000 الى : اصبحت / المركز الستشارى العربى للحلول البئيئه 

اكسيس

33 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104540 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2022  برقم ايداع 6,248.000 الى : اصبحت/ المتحدة للعمال المتكاملة والمقاولت

34 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104634 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 6,634.000 الى : محمد خالد محمد عبد العظيم

35 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104636 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 6,639.000 الى : احمد حسن محمود مصطفى

36 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104636 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 6,639.000 الى : ثقة لخدمات الدفع اللكترونى

37 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61912 وتم ايداعه 

Zedo’s بتاريخ   21-12-2011  برقم ايداع 20,465.000 الى : اصبحت / زيدوس

38 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   83993 وتم ايداعه بتاريخ   

09-11-2014  برقم ايداع 16,364.000 الى : اصبح / مؤسسه اف سى  fashion club  للملبس الجاهزه 

والحذيه

39 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100360 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2021  برقم ايداع 4,240.000 الى : الحمد للتوريدات العموميه

40 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   100954 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2021  برقم ايداع 6,844.000 الى : تصحيح السم التجارى طبقا لبطاقة الرقم القومى ليصبح 

/ ياسمين شحته طه السيد
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41 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80641 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-06-2014  برقم ايداع 9,063.000 الى : نضره لمستحضرات التجميل والتوريدات

42 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85153 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2015  برقم ايداع 3,419.000 الى : اصبح الباتشي للستيراد والتصدير

43 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99644 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-02-2021  برقم ايداع 1,437.000 الى : القبطان للتوريدات العموميه

44 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44688 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2010  برقم ايداع 6,894.000 الى : اصبحت  ايجيبت ون

45 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62233 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2012  برقم ايداع 336.000 الى : اصبحت 00 الهدى للستيراد التصدير

46 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101702 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-09-2021  برقم ايداع 10,789.000 الى : اصبحت ام واى اى تكنولوجى

47 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104155 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-04-2022  برقم ايداع 4,838.000 الى : اضافة السمه التجاريه  سوبر ماركت العالمى

48 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104687 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-05-2022  برقم ايداع 6,891.000 الى : اصبحت مخابز الحمد

49 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104712 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 6,996.000 الى : مصطفي محمود عبد النعيم خلف

50 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102660 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2021  برقم ايداع 14,562.000 الى : اصبحت   المتحده لتأجير المعدات والتوريدات

51 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103101 وتم ايداعه 

M   M بتاريخ   12-01-2022  برقم ايداع 458.000 الى : ام اند ام

52 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103985 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-03-2022  برقم ايداع 4,090.000 الى : اضافة السمه التجاريه    الرايا لخدمات النظافه 

والتوريدات

53 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87821 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2015  برقم ايداع 10,067.000 الى : اصبح ايديال لتجاره المواد الغذائيه والتوزيع والتوريد

54 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94759 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2020  برقم ايداع 15,591.000 الى : اصبحت    المناره للستشارات الهندسيه

55 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104752 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 7,170.000 الى : جمال عبد الغني ورداني احمد

56 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104759 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 7,203.000 الى : اسماعيل محمد زيان ابو زيد

57 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104759 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 7,203.000 الى : ماي نتورك

58 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104057 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-03-2022  برقم ايداع 4,450.000 الى : تعديل السمه التجاريه اللي 0 اناره لتجاره النجف 

والتحف

59 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64168 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-04-2012  برقم ايداع 3,433.000 الى : تم الغاءالسمه التجاريه

60 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86811 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2015  برقم ايداع 5,440.000 الى : اصبحت مؤسسه الباسل للستيراد

61 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96172 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-07-2020  برقم ايداع 7,460.000 الى : اصبحت  ايجيبت برنت
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62 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30748 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-2009  برقم ايداع 4,905.000 الى : عادل زكى نعمان زمله

63 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49590 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2010  برقم ايداع 12,585.000 الى : اصبحت   بندا لتوريد مستلزمات الديكور

64 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   49590 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-2010  برقم ايداع 12,585.000 الى : هشام عبد الصبور جاد الرب مرسى

65 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66037 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-07-2012  برقم ايداع 7,302.000 الى : ام M لبيع و توزيع زيوت السيارات

66 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104207 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2022  برقم ايداع 5,027.000 الى : بقاله وعطاره السراء

67 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104816 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 7,416.000 الى : نسر الصعيد

68 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104816 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 7,416.000 الى : مصطفى احمد وهابى احمد

69 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104821 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 7,454.000 الى : مصطفي امام بيومي محمد

70 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71533 وتم ايداعه 

ICONIC بتاريخ   11-03-2013  برقم ايداع 3,418.000 الى : اصبحت / ايكونك

71 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97903 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2020  برقم ايداع 12,421.000 الى : اصبحت / كلود للستثمار و التسويق العقارى 

Coloud For Real Estate Marketing

72 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104846 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-05-2022  برقم ايداع 7,541.000 الى : على ابراهيم عبدالمقصود ابوعنزه
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الشخاص

1 - وليد هانى السيدجمال الدين محمد شرف الدين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   10356 وتم ايداعه بتاريخ  

22-10-2007 برقم ايداع    11524تم التأشير فى تاريخ   22-10-2007   بــ  له كافه الصلحيات

2 - امير فؤاد توفيق غبر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   11515 وتم ايداعه بتاريخ  2007-11-20 

برقم ايداع    12874تم التأشير فى تاريخ   20-11-2007   بــ  

3 - سلوى محمود بدوى محمود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   32633 وتم ايداعه بتاريخ  20-05-2009 برقم 

ايداع    7430تم التأشير فى تاريخ   20-05-2009   بــ  لها كافه الصلحيات

4 - محمد عبدالعزيز عبدالرحمن يوسف النجار  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   51269 وتم ايداعه بتاريخ  

04-10-2010 برقم ايداع    15168تم التأشير فى تاريخ   04-10-2010   بــ  تم الغاء تعيين السيد / محمد 

عبدالعزيز عبدالرحمن يوسف النجار كوكيل مفوض

5 - هيثم زكريا رياض الدسوقى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   98288 وتم ايداعه بتاريخ  22-12-2020 برقم 

ايداع    16341تم التأشير فى تاريخ   22-12-2020   بــ  

6 - ياسر يحيى بكرى محمد حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   100640 وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-23 

برقم ايداع    543تم التأشير فى تاريخ   23-05-2021   بــ  

7 - احمد صلح عبدالحميد محمد موسى  مدير فرع المقيد برقم قيد   104593 وتم ايداعه بتاريخ  

15-05-2022 برقم ايداع    6467تم التأشير فى تاريخ   15-05-2022   بــ  

8 - محمد حمدى توفيق محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   104624 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-17 

برقم ايداع    6594تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

9 - حموده عبد المنعم محمد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   92575 وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-03 

برقم ايداع    18244تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  

10 - محمد خالد محمد عبد العظيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   104634 وتم ايداعه بتاريخ  

18-05-2022 برقم ايداع    6634تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  

11 - احمد حسن محمود مصطفى  مدير فرع المقيد برقم قيد   104636 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-18 

برقم ايداع    6639تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  

12 - ياسمين شحته طه السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   100954 وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-23 

برقم ايداع    6844تم التأشير فى تاريخ   19-05-2022   بــ  

13 - مصطفى محمود عبد النعيم خلف  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   104712 وتم ايداعه بتاريخ  

23-05-2022 برقم ايداع    6996تم التأشير فى تاريخ   23-05-2022   بــ  

14 - جمال عبد الغنى وردانى احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   104752 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2022 برقم ايداع    7170تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

15 - اسماعيل محمد زيان ابو زيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   104759 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2022 برقم ايداع    7203تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

16 - عادل ذكى نعمان زمله  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30748 وتم ايداعه بتاريخ  2009-03-31 

برقم ايداع    4905تم التأشير فى تاريخ   30-05-2022   بــ  تصحيح السم طبقا لبطاقه الرقم القومى ليصبح / 

عادل زكى نعمان زمله

17 - مصطفى احمد وهابى احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   104816 وتم ايداعه بتاريخ  

30-05-2022 برقم ايداع    7416تم التأشير فى تاريخ   30-05-2022   بــ  

18 - على ابراهيم عبدالمقصود ابوعنزه  مدير فرع المقيد برقم قيد   104846 وتم ايداعه بتاريخ  

31-05-2022 برقم ايداع    7541تم التأشير فى تاريخ   31-05-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - اصبح أحمد نشأت ومصطفى الدماطى وشريكهم.   شركة سبق قيدها برقم    9295 قيدت فى 

12-09-2007 برقم ايداع   10287 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد طبقا 

لعقد فسخ المسجل برقم 897 لسنه 2022

2 - رافت ينى و شركاؤة   شركة سبق قيدها برقم    27052 قيدت فى 05-01-2009 برقم ايداع   137 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ رقم 1060 / 2022

3 - اصبح ساره ممدوح و شريكها   شركة سبق قيدها برقم    22122 قيدت فى 18-08-2008 برقم ايداع   

11180 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد طبقا لعقد فسخ المسجل برقم 431 

لسنه 2022

رأس المال

1 - اصبح عمرو محمد زكي مصطفى البحطيطي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     33618 قيدت فى 

14-06-2009 برقم ايداع    8745وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

2 - سامح جاد ا عشم ا وشريكة شركة سبق قيدها برقم     5640 قيدت فى 07-06-2007 برقم ايداع    

6107وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

3 - اصبح .... علء عبدالعزيز السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12940 قيدت فى 01-01-2008 برقم 

ايداع    2وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000

4 - اصبح  هانى عبدالحميد عبدالحميد سليمان زيدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     41057 قيدت فى 

10-01-2010 برقم ايداع    158وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

5 - اصبح ... محمد احمد عبده سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     59253 قيدت فى 10-08-2011 برقم 

ايداع    8732وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - شركه على خفاجى لمستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     101953 قيدت فى 2021-10-03 

برقم ايداع    11786وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مول تاون مول 

بمشروع ميد تاون بالمستثمرين الجنوبيه  رقم G20/G21 بالطابق الرضي و الول

2 - جمال البدرى عبدالدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     72210 قيدت فى 09-04-2013 برقم ايداع    

4842وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان التالى : 

Lake District - مفيدا التجمع الخامس -  )Zone P  )Retail08

3 - اصبح  السيد ابراهيم عبدالنبى سالم نصر ووفاء محمد الجوهرى سليمان وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     

27862 قيدت فى 25-01-2009 برقم ايداع    1145وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اصبح / شقه رقم 1 - الدور الرضى - 85 شارع الحجاز - النزهه

4 - محمد حسن مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     96371 قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    

8091وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع ابوبكر الصديق - فلل 

الجامعه المساكن التعاونيه

5 - اصبح   امير المهدى وعلى عليان شركة سبق قيدها برقم     4208 قيدت فى 07-05-2007 برقم ايداع    

4505وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه بالدور الرضي قطعه 

رقم4 بلوك 34 م العاشر

6 - اصبح .... علء عبدالعزيز السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12940 قيدت فى 01-01-2008 برقم 

ايداع    2وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح مقر الشركه الرئيسى 

بالعنوان الكائن / قطعة رقم -25 بلوك 18093 - مدينه العبور

7 - محمد حلمى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     93370 قيدت فى 12-12-2019 برقم ايداع    20522

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 41 سكاي بلزا مول

8 - محمود اشرف محمد فريد ابوحديد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     96036 قيدت فى 09-07-2020 برقم 

ايداع    6956وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / المحل التجارى 

رقم )B0-5(  والكائن بالدور الرضى - بالمول التجارى المتكامل المسمى )TerraCe-B( - الكائن منطقه 

التوسعات الحى الثالث شرق

Page 63 of 92 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

النشاط

1 - اصبح / المصريه للمقاولت - ابوغالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6534 قيدت فى 2007-06-27 

برقم ايداع    7116 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تعبئة وتغليف وتجهيز 

المنتجات الغذائيه)دون الطباعه( بمختلف انواعها والمقاولت والغسيل والكى

2 - اصبح   امير المهدى وعلى عليان شركة سبق قيدها برقم     4208 قيدت فى 07-05-2007 برقم ايداع    

4505 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / المقاولت والتصدير والتوكيلت التجاريه

3 - اصبح محمد مختار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     65755 قيدت فى 27-06-2012 برقم ايداع    

6703 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تقديم الخدمات المالية والتحصيل لحساب 

الغير من الشركات والبنوك والفراد ودون القيام باعمال البنوك واعمال النقل والشحن وتصدير المنتجات المصرية 

) وكل ذلك بعد استخراج التراخيص اللزمة من الجهات المختصه وفى حدود المسموح والمصرح به قانونا وما  

تنص عليه اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (

4 - محمد طلعت احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     42518 قيدت فى 09-02-2010 برقم ايداع    

2135 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / بيع خطوط المحمول - بيع الموبايل - 

الشحن داخل جمهوريه مصرالعربيه

5 - عبد العزيز الحمراوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     92014 قيدت فى 07-10-2019 برقم ايداع    

16603 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / توريد مكونات الثاث و الديكور 

والتصنيع لدى الغير

الكيان القانونى

1 - اصبح عمرو محمد زكي مصطفى البحطيطي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     33618 قيدت فى 

14-06-2009 برقم ايداع    8745 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - سامح جاد ا عشم ا وشريكة شركة سبق قيدها برقم     5640 قيدت فى 07-06-2007 برقم ايداع    

6107 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - صابر عبد القادر و شريكه شركة سبق قيدها برقم     25079 قيدت فى 10-11-2008 برقم ايداع    

14990 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - اصبح ... محمد احمد عبده سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     59253 قيدت فى 2011-08-10 

برقم ايداع    8732 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6534   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-06-2007 برقم ايداع    7116 الى   اصبح / المصريه للمقاولت - ابوغالى وشركاه

2 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 69414   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-12-2012 برقم ايداع    13932 الى   اصبح \ محمد السيد جلو وشركاه

3 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4208   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-05-2007 برقم ايداع    4505 الى   اصبح   امير المهدى وعلى عليان

4 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12940   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-2008 برقم ايداع    2 الى   اصبح .... علء عبدالعزيز السيد وشريكته

5 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 41057   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-01-2010 برقم ايداع    158 الى   اصبح  هانى عبدالحميد عبدالحميد سليمان زيدان وشريكه

6 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59253   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2011 برقم ايداع    8732 الى   اصبح ... محمد احمد عبده سليمان وشريكه

7 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100962   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-06-2021 برقم ايداع    6869 الى   اصبح .. محمد مصطفى ابراهيم مدبولى وشريكته
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الشخاص

1 - علي نظير فهيم مرجان  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    3398   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2007 برقم ايداع   3597 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2007  بــ :  

2 - حسام القصبى السيد الحنفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3398   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2007 برقم ايداع   3597 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2007  بــ :  

3 - كاراس سامج جاد ا عشم بولية والده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5640   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2007 برقم ايداع   6107 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2007  بــ :  منضم

4 - نصحى فيلبس سامى حنين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5640   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2007 برقم ايداع   6107 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2007  بــ :  خروج من الشركة

5 - سعاد عطيه ا ابراهيم ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9811   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2007 برقم ايداع   10867 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  

6 -  سيد احمد ابو المعاطى  السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9811   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2007 برقم ايداع   10867 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  خروج من الشركة للوفاة

7 - ايمن سيد احمد ابو المعاطى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9811   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2007 برقم ايداع   10867 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  الداره والتوقيع لكل من 

الشركاء  المتضامنين سعاد عطيه ا ابراهيم ابراهيم العل  واحمد سيد احمد ابو المعاطي وحسين سيد  احمد ابو 

المعاطي وايمن سيد احمد ابو  المعاطي منفردين او مجتمعين ولهم اوسع  السلطات في التعامل مع جميع البنوك  

المحليه والجنبيه وذلك في فتح الحسابات  البنكيه والتوقيع على الشيكات واستلم  الشيكات واليداع والسحب منها 

نقدا او  بشيكات وفتح العتمادات البنكيه والتوقيع  على جميع الجراءات الخاصه بالرسائل  الستيراديه امام 

البنوك ولهم حق القتراض  والرهن منفردين امام البنوك

8 -  احمد سيد احمد ابو المعاطى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9811   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2007 برقم ايداع   10867 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  

9 - حسين سيد احمد ابو العل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9811   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2007 برقم ايداع   10867 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2007  بــ :  

10 - سلمى اشرف على محمد عبد الحافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11152   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2007 برقم ايداع   12449 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  تم تعديل صفة الشريك السادس 

/ سلمي اشرف على محمد عبد الحافظ و الشريك السابع / سهيلة اشرف على محمد عبد الحافظ من شركاء 

موصيين الي شركاء متضامنين ولهما ما لباقي الشركاء المتضامنين من حقوق و التزامات من الدارة و التوقيع 

مجتمعين او منفردين

11 - سهيلة اشرف على محمد عبد الحافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11152   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2007 برقم ايداع   12449 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  

12 - صابر عبد القادر محمد ساعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25079   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2008 برقم ايداع   14990 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2008  بــ :  الداره و التوقيع للشريك الول 

بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه لتحقيق غرض الشركه و ضمن اغراضها و بعنوانها
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13 - تامر حكيم راغب زغلول  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    27202   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2009 برقم ايداع   393 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2009  بــ :  لطرف الول والثانى السيد/ تامر 

حكيم  راغب والسيد/ هانى حكيم راغب حق  الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وذلك  باسم وعنوان الشركه 

وفى المسائل المتعلقه  لتحقيق اغراض الشركه ومباشره نشاطها  المباشر والتوقيع نيابه عنها فى جميع  معاملتها 

الماليه والتجاريه ولهم حق تمثيل  الشركة أمام الجهات الحكومية والغير  حكومية وكذا القضائية أمام البنوك في  

صرف و ايداع الشيكات وفتح الحسابات  الجارية وكافة التعاملت البنكية ولهم الحق  في تفويض أو توكيل من 

يراه مناسبا للقيام  بهذه العمال كلها أو جزء منه اما العمال  التى تخص ترتيب كافه الحقوق العينيه  اصليه كانت 

ام تبعيه وحق التوقيع على كافه  العقود البتدائيه والنهائيه والتوقيع امام  الشهر العقارى فيما يخص بيع وشراء  

اصول الشركه وكذلك اصدار كافه التوكيلت بالبيع او الشراء للنفس او للغير  على اصول الشركه بموافقة 

الشريكيين  مجتمعين وبتوقيعهم عليها كتابى

14 - شريهان محمد شوقى مصطفى الشريف  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    1214   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-02-2007 برقم ايداع   1234 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2010  بــ :  عمرو حازم عبد 

اللطيف فهمى : حق الدارة والتوقيع عن الشركة لتصبح للسيد \ عمرو حازم عبد اللطيف  منفردا  كما يحق له 

منفردا حق القتراض من البنوك ورهن وبيع اصول واموال وممتلكات الشركة ضمانا وتامينا لسداد هذه القروض 

كما يحق له منفردا التوقيع امام الشهر العقارى على عقود البيع والشراء لصول وممتلكات الشركة وعقود بيع 

وشراء السيارات كما يحق له منفردا حق تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل مما ذكر كما يكون له الحق في 

القرار بالتصالح و التنازل و البراء عن القضايا التي باسم الشركه

15 - دعاء فرغلى عبد التواب فرغلى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33618   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2009 برقم ايداع   8745 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2016  بــ :  خروج من الشركة

16 - الء سعيد عبد المجيد نجم قنديل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    33618   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2009 برقم ايداع   8745 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2016  بــ :  

17 - كامل جرجس  كامل جرجس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    67063   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   9307 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  اصبح / تضاف الى صلحياته - 

حق تفويض وتوكيل الغير

18 - عمرو السيد حسن على  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    91201   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   14444 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  تم التفاق على ان تكون 

الدارة والتوقيع للول / مهاب سامى على ابراهيم والطرف الثانى / هبه احمد توفيق نسيم - فقط سواء منفردين او 

مجتمعين كما لسيادتهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه على ان تكون العمال الصادره منهم بعنوان الشركه 

ضمن اغراضها ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض اعمال الشركه على ان يكون الطرف الول - مهاب 

سامى على ابراهيم  - فقط هو صاحب الختصاص فى التصرفات الخاصه برهن اوبيع عقار من عقارات الشركه 

او منقولتها او القتراض من البنوك

19 - وفاء عبدالسميع السيد دراز  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    99866   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

20 - اسماء خليل محمد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    99866   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع / 

للطراف الثلثه مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والفراد 

والهيئات والمؤسسات والشركات واما فى التعامل مع البنوك من سحب الموال والتوقيع على الشيكات وسحب 

الشيكات يكون التوقيع لطرفين معا )اى طرفين مجتمعين( على ان تكون باسم الشركه
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21 - رحاب ماهر محمد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    38607   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   15402 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2022  بــ :  اصبح / حق الداره والتوقيع 

عن الشركه للسيد / حسنى عبدالشافى محمد احمد والسيده / رحاب ماهر محمد ابراهيم منفردين او مجتمعين كما 

يحق لهما منفردين او مجتمعين فتح الحسابات فى البنوك باسم الشركه والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات 

وكل مايلزم لتحقيق غرض الشركه كما يحق لهما منفردين او مجتمعين حق القتراض من البنوك ورهن وبيع 

اصول واموال وممتلكات الشركه ضمانا وتامينا لسداد هذه القروض كما يحق لهما منفردين او مجتمعين حق 

التوقيع على عقود الرهن والضمانات والتوقيع امام الشهر العقارى على عقود بيع الصول والسيارات الخاصه 

بالشركه

22 - محمد محمود عبدالعظيم محمود الطويل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    6534   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-06-2007 برقم ايداع   7116 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  خروج الشريك / 

منتصر مصطفى عبدا ابوغالى )شريك متضامن متخارج- رقم قومى 25103100103956( واصبح حق 

الداره والتوقيع / اتفقا الشركاء على ان يتولى ادارة الشركة الشريك الرابع -السيد / محمد محمود عبدالعظيم 

محمود الطويل  بصفته الشريك المتضامن وله فى ذلك حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام كافة الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه وكذلك امام البنوك فى فتح الحسابات والسحب واليداع وكذلك حق توقيع كافه العقود 

المتعلقه بنشاط الشركه كما ان له بعد موافقه جماعه الشركاء الباقين وتوقيعهم مجتمعين على عقود القروض 

والرهن والعتمادات المستنديه والتسهيلت التمانيه والتوقيع على العقود بيع الوحدات امام الشهر العقارى 

المختص

23 - عبدالمنعم عبدالحميد عبدالحميد الشامى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    69414   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-12-2012 برقم ايداع   13932 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين ماعدا محمد عبدالحميد خميس محمد

24 - ممدوح نور الدين سيد محمد حسن  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    69414   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-12-2012 برقم ايداع   13932 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

25 - محمد السيد فتحى على  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    69414   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2012 برقم ايداع   13932 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

26 - عبد الباسط عبد الحميد عبد الحميد الشامى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    69414   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-12-2012 برقم ايداع   13932 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

27 - اشرف احمد احمد ابونار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    69414   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2012 برقم ايداع   13932 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

28 - محمد عبد الحميد عبد الحميد الشامى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    69414   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-12-2012 برقم ايداع   13932 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

29 - محمد احمد محسن محمد احمد المصرى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    4208   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2007 برقم ايداع   4505 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع 

ليصبح للطرفين المتضامنين الطرف الول / امير مصطفى محمد المهدى محمود والطرف الثانى / على دسوقى 

شحات عليان مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك كافة الصلحيات فيما عدا ما يتعلق برهن او بيع اصول الشركة 

او عقارتها واذا انضم شركاء جدد فيلزم موفقة الشريكين مجتمعين

30 - مديحة عبدالعزيز السيد عثمان  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    12940   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

31 - هانى عبد الحميد عبد الحميد زيدان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    41057   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2010 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  اصبح الدارة وحق التوقيع عن 

الشركة : ادارة الشركة وحق التوقيع عنها للشريك هانى عبد الحميد عبد الحميد زيدان منفردا وله اوسع السلطات 

فى التعامل بأسم الشركة واوسع السلطات فى التصرف فى اموال الشركة منفردا وله حق القتراض من البنوك 

وحق الرهن اصول وممتلكات الشركة للبنوك وكذلك تمثيل الشركة امام الجهات الدارية للدولة ايا كانت ومصالح 

الحكومة ومكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها و السجل التجارى و الغرف التجارية وسجل الموردين القطاع 

الخاص و الحكومة و القطاع العام ومصلحة الضرائب ومأموريتها ولجان الطعن و البنوك و الجمارك . كما ان له 

حق توكيل او تفريض غيره فى كل او بعض هذه الختصاصات
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32 - وليد سيد على الشلقانى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    59253   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2011 برقم ايداع   8732 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع / حق 

الدارة والتوقيع عن الشركه الشريك المتضامن السيد/ محمد احمد عبده سليمان منفردا وذلك امام كافه الجهات 

الحكومية والغير حكومية وعلى الخص وزارة السياحة والتامينات الجتماعية والشهر العقارى والسجل التجارى 

والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات والمرور والجمارك والتوقيع فى فتح الحسابات 

والتوقيع على الشيكات والسحب وحق المصادقة على الحسابات المدينة والدائنة وكافة العمال المصرفية امام كافه 

البنوك  وكذلك حق بيع اصول الشركة والرهن بضمان ممتلكاتها وله الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع 

وله حق تعيين وعزل مديرى ومستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وله حق قبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه وله الحق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

33 - هانى محمد احمد السيد عامر  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    100962   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   6869 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

34 - اسماء جلل عبدالعزيز محمد صلح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100962   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   6869 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع / حق 

الدارة والتوقيع عن الشركة للشريك المتضامن / محمد مصطفى ابراهيم مدبولى  منفردا امام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية والهيئات والشركات والمؤسسات والفراد والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكذلك له حق القتراض والبيع والرهن لى اصل من اصول الشركه
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تجديد افراد

1 - سعد مبارز مهدى للعطاره والعلفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1260   قيدت فى   21-02-2007 برقم 

ايداع    1283 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

2 - خالد محمد بيومى الجهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2578   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

2707 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

3 - هانى حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2595   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

2724 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

4 - محمد سيد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21503   قيدت فى   31-07-2008 برقم ايداع    

10413 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-30

5 - رومانى فؤاد مجلع غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21993   قيدت فى   14-08-2008 برقم ايداع    

11028 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-13

6 - شريهان يسري عبد الحي عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44643   قيدت فى   2010-04-20 

برقم ايداع    6842 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

7 - صيدليه د  هناء عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51232   قيدت فى   04-10-2010 برقم ايداع    

15116 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

8 - حسام عبد الراضى اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61660   قيدت فى   2011-12-12 

برقم ايداع    20043 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

9 - تم الغاء السم التجارى مؤسسة ابو زيد الدولية للتجارة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63865   

قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    2708 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-26

10 - محمد حمدى عبدالعاطى عيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64097   قيدت فى   05-04-2012 برقم 

ايداع    3302 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

11 - محمد سلم محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69357   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

13826 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-08

12 - محمد سلم محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69357   قيدت فى   02-12-2013 برقم ايداع    

14148 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

13 - احمد سيد ابو ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84653   قيدت فى   17-02-2015 برقم ايداع    

1950 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

14 - احمد سعيد محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86167   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

7929 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

15 - سامى ملك جرجس غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86428   قيدت فى   14-06-2015 برقم ايداع    

8643 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

16 - عزت راوى سعيد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87460   قيدت فى   28-06-2015 برقم ايداع    

9300 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

17 - مجدى اسعد سكل النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3168   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

3347 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

18 - رأفت عياد نخنوخ حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3864   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

4114 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

19 - محمد عبد الستار محمود السماحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4596   قيدت فى   15-05-2007 برقم 

ايداع    4934 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

20 - سيد احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12659   قيدت فى   23-12-2007 برقم ايداع    

14210 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-22
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21 - محمود حسن محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16960   قيدت فى   14-04-2008 برقم ايداع    

4824 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

22 - وحيد احمد سويلم جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19435   قيدت فى   16-08-2016 برقم ايداع    

6771 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

23 - لورانس رمسيس نان حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45208   قيدت فى   05-05-2010 برقم ايداع    

7669 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

24 - نادر عاطف محمد جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64253   قيدت فى   11-04-2012 برقم 

ايداع    4072 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

25 - محمد عادل احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64674   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

4901 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

26 - عبدالمنعم عبدالفتاح حسن عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65004   قيدت فى   2012-05-16 

برقم ايداع    5509 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

27 - شحات على ابراهيم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65411   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

5946 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

28 - اسامه رشاد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66039   قيدت فى   09-07-2012 برقم ايداع    

7403 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-08

29 - عمرو حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80819   قيدت فى   17-06-2014 برقم ايداع    

9444 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

30 - حلمى محمد رشاد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2009   قيدت فى   11-03-2007 برقم ايداع    

2096 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

31 - حلمى محمد رشاد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2009   قيدت فى   22-09-2011 برقم ايداع    

10249 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

32 - حلمى محمد رشاد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2009   قيدت فى   28-12-2015 برقم ايداع    

15810 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

33 - ناديه احمد محمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4501   قيدت فى   14-05-2007 برقم ايداع    

4827 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

34 - أحذية الرمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4732   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    5093 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

35 - عمرو رشاد أمين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5508   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

5961 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

36 - محمد ابراهيم الدسوقى محمد ابو يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5523   قيدت فى   2007-06-05 

برقم ايداع    5978 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

37 - طارق رمضان عبد القادر صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5751   قيدت فى   11-06-2007 برقم 

ايداع    6230 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

38 - هانى جمال عبد العزيز صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18844   قيدت فى   29-05-2008 برقم 

ايداع    7106 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-28

39 - سلمه محمد يوسف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19587   قيدت فى   15-06-2008 برقم ايداع    

7998 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-14

40 - اميره عبد اللطيف محمود حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20559   قيدت فى   07-07-2008 برقم 

ايداع    9168 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-06

41 - كريم فتحى فريد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24689   قيدت فى   02-11-2008 برقم ايداع    

14458 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

42 - احمد كرم محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40644   قيدت فى   27-12-2009 برقم ايداع    

18242 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26
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43 - على على عبد الستار على ابو يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44099   قيدت فى   2010-03-15 

برقم ايداع    4919 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

44 - محمد زايد صالح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51745   قيدت فى   20-10-2010 برقم ايداع    

15944 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

45 - احمد عاطف عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52112   قيدت فى   01-11-2010 برقم 

ايداع    16587 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

46 - رزق الناظر بلمون عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57760   قيدت فى   12-06-2011 برقم ايداع    

6236 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

47 - محمد حسن عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57817   قيدت فى   14-06-2011 برقم ايداع    6337 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

48 - محمد عبد الكريم عبد التواب عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58323   قيدت فى   2011-07-03 

برقم ايداع    7116 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

49 - الحسين محمد ابو زيد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59553   قيدت فى   24-08-2011 برقم 

ايداع    9219 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

50 - يسرى رشدى رفله يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63558   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

2343 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

51 - عمرو عبد الظاهر عبد المنعم الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63611   قيدت فى   2012-03-15 

برقم ايداع    2433 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

52 - محمود عبد العزيز عبد الفتاح ليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63734   قيدت فى   22-03-2012 برقم 

ايداع    2708 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

53 - ناصر كامل عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64233   قيدت فى   11-04-2012 برقم ايداع    

4040 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

54 - احمد حسن محمد الحاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64569   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

4734 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

55 - عزه عبد العزيز فرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70027   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-07

56 - عمرو وجيد السيد محمد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79182   قيدت فى   09-04-2014 برقم 

ايداع    4947 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

57 - محمد على على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80844   قيدت فى   17-06-2014 برقم ايداع    

9507 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

58 - حازم نبيل عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   262   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    262 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

59 - رجب خطاب فاضل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   616   قيدت فى   06-02-2007 برقم ايداع    

616 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

60 - محمود عباس محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1667   قيدت فى   01-03-2007 برقم ايداع    

1723 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

61 - محمد السعيد احمد نواره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1843   قيدت فى   06-03-2007 برقم ايداع    

1917 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

62 - محمد السعيد احمد نواره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1843   قيدت فى   10-11-2016 برقم ايداع    

9133 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

63 - ناجى غطاس عبد الملك سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4369   قيدت فى   10-05-2007 برقم ايداع    

4675 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

64 - احمد قرنى ابو سريع سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4588   قيدت فى   15-05-2007 برقم ايداع    

4926 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14
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65 - احمد محمد حسن زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5444   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

5890 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

66 - خالد محمد احمد مقدم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22660   قيدت فى   31-08-2008 برقم ايداع    

11859 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-30

67 - نهاد وحيد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26019   قيدت فى   01-12-2008 برقم 

ايداع    16187 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

68 - بدوى يحى زكريا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28243   قيدت فى   03-02-2009 برقم ايداع    

1657 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-02

69 - محمود عبد النبي علي مصطفى الملحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28507   قيدت فى   

09-02-2009 برقم ايداع    2000 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-08

70 - بدر احمد بدر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29695   قيدت فى   05-03-2009 برقم ايداع    

3512 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-04

71 - هيثم مصطفى محمد صبحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36374   قيدت فى   19-08-2009 برقم ايداع    

12378 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18

72 - شريف محمد حسن احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47695   قيدت فى   08-06-2010 برقم 

ايداع    9860 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

73 - حميده بدر مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52686   قيدت فى   29-11-2010 برقم ايداع    

17499 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

74 - جهاد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53760   قيدت فى   13-01-2011 برقم ايداع    174 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

75 - حسن عليان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58091   قيدت فى   23-06-2011 برقم ايداع    

6768 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

76 - مسيو ايمن للرجال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59775   قيدت فى   08-09-2011 برقم ايداع    

9575 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

77 - ثابت ثابت حسين خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60036   قيدت فى   19-09-2011 برقم ايداع    

10090 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

78 - محمد حسين رزق محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61819   قيدت فى   18-12-2011 برقم 

ايداع    20318 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

79 - ايمن عاطف عباس امين زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62312   قيدت فى   2012-01-22 

برقم ايداع    463 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

80 - مصطفى احمد عبدالغنى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63016   قيدت فى   21-02-2012 برقم 

ايداع    1410 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

81 - اسامه عبيد شنوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63375   قيدت فى   07-03-2012 برقم ايداع    

2018 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

82 - اسامه عبيد شنوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63375   قيدت فى   20-09-2015 برقم ايداع    

12908 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

83 - سامح احمد يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63803   قيدت فى   25-03-2012 برقم ايداع    

2599 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

84 - محمود عوض عبد العزيز عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64796   قيدت فى   2012-05-08 

برقم ايداع    5116 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

85 - حسن محمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66522   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

8275 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-05
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86 - بهاء حسن كمال الدين عبد الموجود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75084   قيدت فى   

23-09-2013 برقم ايداع    11296 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-22

87 - على ياسين محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81334   قيدت فى   08-07-2014 برقم ايداع    

10520 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

88 - على عبد المنعم عبد ا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83248   قيدت فى   02-10-2014 برقم 

ايداع    14621 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

89 - ايمن عبد المؤمن عبد المجيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1503   قيدت فى   2007-02-26 

برقم ايداع    1539 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

90 - احمد محمود محمود بسيبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3929   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

4186 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

91 - عماد عياد بشاى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4062   قيدت فى   03-05-2007 برقم ايداع    

4331 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

92 - فرحات محمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4375   قيدت فى   10-05-2007 برقم ايداع    

4681 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

93 - هشام محمد ممدوح عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4845   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

5216 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

94 - محمد السيد عبد الفتاح جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16530   قيدت فى   02-04-2008 برقم ايداع    

4301 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01

95 - رجب احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25988   قيدت فى   01-12-2008 برقم ايداع    

19147 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

96 - غاده اسامه احمد حسين الغمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37732   قيدت فى   08-10-2009 برقم 

ايداع    14225 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-07

97 - هويدا زكريا محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53867   قيدت فى   17-01-2011 برقم ايداع    

356 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

98 - محمد عبد المنعم عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55588   قيدت فى   27-03-2011 برقم ايداع    

3232 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

99 - محمد محمد نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55964   قيدت فى   10-04-2011 برقم ايداع    

3384 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

100 - ايمان محمد سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56006   قيدت فى   11-04-2011 برقم ايداع    

3442 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

101 - مجدى فواز محمد عبدالموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57018   قيدت فى   17-05-2011 برقم 

ايداع    3716 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

102 - مصوغات اسامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59258   قيدت فى   10-08-2011 برقم ايداع    

8741 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

103 - سامى تده جاد مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64584   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

4763 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

104 - محمود سامى عبد النبى امام حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69392   قيدت فى   2012-12-09 

برقم ايداع    13892 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-08

105 - معرض نعمان للموبيليات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77043   قيدت فى   05-01-2014 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-04

106 - عبد العليم سيد معوض بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85973   قيدت فى   26-04-2015 برقم 

ايداع    5847 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25
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107 - صيدلية د شريف فكرى عبد الفتاح مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1294   قيدت فى   

21-02-2007 برقم ايداع    1318 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

108 - اصبح السم التجارى  الجندى تريدنج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2597   قيدت فى   2007-03-22 

برقم ايداع    2726 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

109 - محسن حمزة صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2671   قيدت فى   25-03-2007 برقم ايداع    

2803 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

110 - احمد محمد عبده محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4095   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    

4368 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

111 - د  جمال سمعان فرج ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4629   قيدت فى   16-05-2007 برقم 

ايداع    4971 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

112 - سامى كامل فيلبس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5307   قيدت فى   31-05-2007 برقم ايداع    

5742 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

113 - احمد السيد احمد السيد الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5621   قيدت فى   07-06-2007 برقم 

ايداع    6085 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

114 - احمد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5621   قيدت فى   22-12-2009 برقم ايداع    

18051 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

115 - عبد الرحيم نادى توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34189   قيدت فى   28-06-2009 برقم ايداع    

9523 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-27

116 - عصام سمير عبدالمسيح يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45307   قيدت فى   09-05-2010 برقم 

ايداع    7810 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

117 - محمود مصطفى سعيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48259   قيدت فى   21-06-2010 برقم 

ايداع    10636 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-20

118 - السيد هلل محمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54466   قيدت فى   17-02-2011 برقم ايداع    

1540 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

119 - عماد حسين عبدالمقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59787   قيدت فى   08-09-2011 برقم 

ايداع    9593 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

120 - كمال عبدالملك محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61259   قيدت فى   16-11-2011 برقم 

ايداع    12334 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

121 - كمال محفوظ مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62147   قيدت فى   16-01-2012 برقم ايداع    

122 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

122 - حسين قدرى حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62461   قيدت فى   30-01-2012 برقم ايداع    

721 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

123 - حسين احمد وجيه حسين محمد اصيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64225   قيدت فى   2012-04-11 

برقم ايداع    4027 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

124 - ابراهيم محمد محمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64740   قيدت فى   07-05-2012 برقم ايداع    

4995 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

125 - وليد حسين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64924   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    

5357 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

126 - عزه صلح مرزوق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65064   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    5623 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

127 - ايمن محمد محمد ابوزهره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65336   قيدت فى   31-05-2012 برقم ايداع    

5809 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

128 - هانى نبيل عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72990   قيدت فى   13-05-2013 برقم 

ايداع    6654 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-12
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129 - محمود للجرابات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79750   قيدت فى   05-05-2014 برقم ايداع    

6178 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

130 - كريم محيى الدين عبدالحميد فكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81452   قيدت فى   2014-07-14 

برقم ايداع    10776 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-13

131 - احمد صالح سعدىزهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135   قيدت فى   24-01-2007 برقم ايداع    

135 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

132 - سعيد محمود محمد إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1961   قيدت فى   08-03-2007 برقم ايداع    

2043 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

133 - اميل مكين كريم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2605   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

2734 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

134 - هشام حسن سباق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2698   قيدت فى   26-03-2007 برقم ايداع    

2833 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

135 - سلم لتعبئة المواد الغذائية الجافة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2734   قيدت فى   27-03-2007 برقم 

ايداع    2871 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-03-26

136 - ايهاب عبد الحليم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3195   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

3376 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

137 - بنيامين حسنى نخله حنس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3716   قيدت فى   23-04-2007 برقم ايداع    

3955 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-22

138 - محمد محمد وائل محمد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4437   قيدت فى   13-05-2007 برقم 

ايداع    4755 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

139 - محمد محمد وائل محمد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4437   قيدت فى   21-06-2011 برقم 

ايداع    6649 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

140 - عادل السيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4619   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

4960 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

141 - مؤسسه السويدى التجاريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4953   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    

5332 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

142 - سعيد جرجس الجندى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18692   قيدت فى   27-05-2008 برقم 

ايداع    6920 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

143 - عبد الناصر زغلول توفيق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32791   قيدت فى   25-05-2009 برقم 

ايداع    7635 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

144 - ايمن شاكر زكى العشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44217   قيدت فى   17-03-2010 برقم 

ايداع    5071 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

145 - امال جميل رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44836   قيدت فى   26-04-2010 برقم ايداع    

7116 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

146 - محمد حمدي حسني علي محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45345   قيدت فى   2010-05-10 

برقم ايداع    7860 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

147 - ايهاب محمد مجدي حسن عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48766   قيدت فى   2010-07-05 

برقم ايداع    11379 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-04

148 - احمد عبدالحكيم رفاعى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51857   قيدت فى   25-10-2010 برقم 

ايداع    16119 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

149 - محمد رفعت توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52715   قيدت فى   30-11-2010 برقم ايداع    

17540 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

150 - محمود محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61371   قيدت فى   29-11-2011 برقم ايداع    

13544 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28
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151 - طارق عبد ا الناصر لدين ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62165   قيدت فى   17-01-2012 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

152 - الزهار كوول للتكييفات والجهزة المنزلية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64013   قيدت فى   

03-04-2012 برقم ايداع    3160 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-02

153 - ياسر مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64104   قيدت فى   05-04-2012 برقم ايداع    

3313 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

154 - عبدالغنى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65045   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    5573 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

155 - سلوى وهيب حنا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65539   قيدت فى   12-06-2012 برقم ايداع    

6192 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

156 - ايمان عبد الفتاح مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65598   قيدت فى   14-06-2012 برقم ايداع    

6323 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

157 - سيد هاشم سيد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72744   قيدت فى   29-04-2013 برقم ايداع    

5865 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

158 - عاطف عبد الحميد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78866   قيدت فى   25-03-2014 برقم 

ايداع    4196 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

159 - عبدالحميد ايهاب عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79588   قيدت فى   2014-04-28 

برقم ايداع    5818 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

160 - جرجس ابسخرون بسكالس ابسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1279   قيدت فى   2007-02-21 

برقم ايداع    1302 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

161 - أشرف أيوب عبد الملك حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2685   قيدت فى   26-03-2007 برقم ايداع    

2817 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

162 - عبدربه حكمت رزق عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4368   قيدت فى   10-05-2007 برقم 

ايداع    4674 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

163 - اسامه عباس عثمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4562   قيدت فى   15-05-2007 برقم ايداع    

4897 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

164 - محمد فرج محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4704   قيدت فى   17-05-2007 برقم ايداع    

5065 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

165 - خالد سعيد قطب القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5866   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    

6366 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

166 - أصبح  علء الدين محمد على محمد البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5928   قيدت فى   

14-06-2007 برقم ايداع    6433 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-13

167 - محمد حسين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9214   قيدت فى   10-09-2007 برقم ايداع    

10196 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-09

168 - طارق فضه.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11051   قيدت فى   08-11-2007 برقم ايداع    12332 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-07

169 - هانى عبده حجاج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25342   قيدت فى   16-11-2008 برقم ايداع    

15322 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-15

170 - ايهاب حنا جورج حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28332   قيدت فى   04-02-2009 برقم ايداع    

1775 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

171 - محمد السيد عبد الباقى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37933   قيدت فى   14-10-2009 برقم 

ايداع    14503 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-13
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172 - حسن محمد عيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64645   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    4859 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

173 - عماد فهمى عبدالخالق ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64945   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    5398 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

174 - محمد عبدالعظيم عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64960   قيدت فى   2012-05-15 

برقم ايداع    5441 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

175 - سعيد جمال سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67788   قيدت فى   02-10-2012 برقم ايداع    

10740 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

176 - ياسر محمد ابو زيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1448   قيدت فى   25-02-2007 برقم ايداع    

1483 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

177 - عطيه يوسف عطيه عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1821   قيدت فى   05-03-2007 برقم 

ايداع    1893 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

178 - الجيار للتكييف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2146   قيدت فى   13-03-2007 برقم ايداع    2240 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

179 - حسين محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3333   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

3527 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

180 - احمد جمعه محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3630   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

3854 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

181 - نبيه سعد الشحات مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3889   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

4140 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

182 - صبحى سعيد محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3895   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

4146 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

183 - نظمى الفى جاد مجلع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4414   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

4726 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

184 - احمد سيد سعد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9221   قيدت فى   10-09-2007 برقم ايداع    

10203 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-09

185 - محروص الفى تاوضروس اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18976   قيدت فى   

02-06-2008 برقم ايداع    7253 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-01

186 - مؤسسة عبد العزيز للتجارة والتوريدات.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19823   قيدت فى   

19-06-2008 برقم ايداع    8277 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-18

187 - محمود احمد محمد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38400   قيدت فى   25-10-2009 برقم ايداع    

15120 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-24

188 - سمير سعد على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44595   قيدت فى   19-04-2010 برقم ايداع    

6781 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

189 - غادة عيد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44841   قيدت فى   26-04-2010 برقم ايداع    

7127 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

190 - عبد العظيم مصطفى عبد العظيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49654   قيدت فى   

01-08-2010 برقم ايداع    12681 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-31

191 - سامر محمد الدسوقى محمد البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53766   قيدت فى   2011-01-13 

برقم ايداع    180 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

192 - خالد عبد المغنى خلف جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63663   قيدت فى   19-03-2012 برقم 

ايداع    2532 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18
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193 - عدلى صرافين تادرس بشاير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65164   قيدت فى   23-05-2012 برقم 

ايداع    5815 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

194 - مؤسسه الضوى لتجاره المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88164   قيدت فى   2015-08-05 

برقم ايداع    10920 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

195 - جاسر عبد المنعم ابراهيم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88304   قيدت فى   2015-08-12 

برقم ايداع    11239 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

196 - محمد مصطفى محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88634   قيدت فى   25-08-2015 برقم 

ايداع    11953 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

197 - محمد ابراهيم موسى عفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1361   قيدت فى   22-02-2007 برقم ايداع    

1390 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

198 - حسام محمد ابراهيم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4780   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    

5147 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

199 - علياء عادل السيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5584   قيدت فى   06-06-2007 برقم ايداع    

6044 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

200 - مينا عياد خليله عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5662   قيدت فى   05-03-2015 برقم ايداع    

2928 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

201 - مينا عياد خليله عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5662   قيدت فى   18-03-2014 برقم ايداع    

3773 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-17

202 - مينا عياد خليله عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5662   قيدت فى   10-06-2007 برقم ايداع    

6131 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

203 - مارى انطونيو ناستاسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5671   قيدت فى   10-06-2007 برقم ايداع    

6141 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

204 - هانى موريس نسيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18960   قيدت فى   02-06-2008 برقم 

ايداع    7235 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

205 - علء محمد عبد الحافظ عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44635   قيدت فى   2010-04-20 

برقم ايداع    6832 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

206 - خلف احمد سيد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46704   قيدت فى   19-05-2010 برقم ايداع    

8513 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

207 - هشام سيف الدين فريد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58867   قيدت فى   21-07-2011 برقم 

ايداع    7975 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

208 - نجاه فؤاد عبدالحميد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59554   قيدت فى   24-08-2011 برقم 

ايداع    9220 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

209 - ممدوح حسنى حنفى نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60086   قيدت فى   21-09-2011 برقم ايداع    

10169 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

210 - الوليد زياد ابراهيم يوسف حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61912   قيدت فى   2011-12-21 

برقم ايداع    20465 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

211 - هانى ملك ابراهيم غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62749   قيدت فى   12-02-2012 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

212 - محمود عبدالشافى متولى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63019   قيدت فى   21-02-2012 برقم 

ايداع    1416 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

213 - محمود عبدالشافى متولى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63019   قيدت فى   19-03-2012 برقم 

ايداع    2559 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

214 - كارم عبد النبى محمد زين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63493   قيدت فى   2012-03-12 

برقم ايداع    2238 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11
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215 - محمد خليل داود داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63729   قيدت فى   21-03-2012 برقم ايداع    

2695 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

216 - زكى عادل زكى عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64744   قيدت فى   07-05-2012 برقم 

ايداع    5003 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

217 - اصبح  مؤسسة الطباخ للصناعات الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78010   قيدت فى   

18-02-2014 برقم ايداع    2264 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-17

218 - احمد جمال محمد رشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85025   قيدت فى   09-03-2015 برقم ايداع    

3087 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08

219 - عصام عزت احمد عابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86177   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

7952 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

220 - احمد محمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76   قيدت فى   23-01-2007 برقم ايداع    76 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

221 - خالد عبد المنعم احمد ابراهيم غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3051   قيدت فى   04-04-2007 برقم 

ايداع    3214 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

222 - احمد صابر عبدالهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4540   قيدت فى   06-03-2012 برقم 

ايداع    1970 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

223 - احمد صابر عبدالهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4540   قيدت فى   04-06-2014 برقم 

ايداع    8829 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-03

224 - احمد صابر عبد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4540   قيدت فى   24-08-2014 برقم 

ايداع    12359 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-23

225 - محمد عبدالصبور مناع خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5374   قيدت فى   03-06-2007 برقم 

ايداع    5814 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

226 - محمد زينهم احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5980   قيدت فى   17-06-2007 برقم 

ايداع    6489 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

227 - محمد مختار إسماعيل حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6289   قيدت فى   21-06-2007 برقم 

ايداع    6840 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

228 - حسين عبد العال احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12777   قيدت فى   26-12-2007 برقم 

ايداع    14351 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-25

229 - احمد شاكر ابراهيم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44477   قيدت فى   23-03-2010 برقم 

ايداع    5421 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

230 - سعيد عبد الستار احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45756   قيدت فى   30-03-2010 برقم 

ايداع    5792 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

231 - مكتب رحلت ياسر عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54128   قيدت فى   24-01-2011 برقم 

ايداع    777 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

232 - احمد عبدالرؤوف محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60545   قيدت فى   09-10-2011 برقم 

ايداع    10926 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

233 - عبير جلل عبدالمقصود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62788   قيدت فى   13-02-2012 برقم 

ايداع    996 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

234 - عبدا سلم عبدالعزيز سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62896   قيدت فى   15-02-2012 برقم 

ايداع    1193 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-14

235 - سامح محمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64628   قيدت فى   30-04-2012 برقم ايداع    

4824 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

236 - وليد ابوالوفا محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65646   قيدت فى   19-06-2012 برقم 

ايداع    6422 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18
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237 - عزه عمر الفاروق محمد سليمان ذهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70038   قيدت فى   

08-01-2013 برقم ايداع    217 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-07

238 - خالد رضوان عبد الغفار رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70423   قيدت فى   2013-01-23 

برقم ايداع    1017 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

239 - السيد محمد السيد دويك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76423   قيدت فى   05-12-2013 برقم ايداع    

14346 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-04

240 - تعدل السم ليصبح : مؤسسة محروس للنقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78872   قيدت فى   

26-03-2014 برقم ايداع    4220 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-25

241 - حازم ابراهيم محمود عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4226   قيدت فى   08-05-2007 برقم 

ايداع    4523 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

242 - وسام نبيه عطيه بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5438   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

5883 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

243 - مروان احمد محمد علي خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10968   قيدت فى   29-03-2015 برقم 

ايداع    4234 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

244 - د سامح نبيل زكى عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18541   قيدت فى   25-05-2008 برقم ايداع    

6741 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-24

245 - رامي فرح رزق باسيلوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25041   قيدت فى   10-11-2008 برقم ايداع    

14940 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

246 - صبحي على احمد السيد سنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33053   قيدت فى   01-06-2009 برقم 

ايداع    7999 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

247 - السيد سعد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46144   قيدت فى   12-04-2010 برقم ايداع    

4321 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

248 - مصطفى احمد محمد السيد العرقان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47077   قيدت فى   2010-05-26 

برقم ايداع    9004 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

249 - كمال محمد امين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48722   قيدت فى   04-07-2010 برقم ايداع    

11321 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

250 - زكريا داود حنا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50768   قيدت فى   16-09-2010 برقم ايداع    

14390 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

251 - محمد سيد اسماعيل مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50923   قيدت فى   22-09-2010 برقم 

ايداع    14637 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-21

252 - خليفة محمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51945   قيدت فى   27-10-2010 برقم ايداع    

16248 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

253 - داليا فتحى السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54276   قيدت فى   07-02-2011 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

254 - ابو بكر يوسف دياب مغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55230   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    5002 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

255 - صلح نصر عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57224   قيدت فى   24-05-2011 برقم 

ايداع    5348 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

256 - احمد محسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57475   قيدت فى   01-06-2011 برقم ايداع    

5764 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

257 - محمد احمد مبروك عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61172   قيدت فى   03-11-2011 برقم 

ايداع    11991 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02
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258 - على جوده على خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61762   قيدت فى   15-12-2011 برقم ايداع    

20229 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

259 - احسان سيد محمد عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62526   قيدت فى   31-01-2012 برقم 

ايداع    527 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

260 - احمد عثمان محمد طه عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62541   قيدت فى   01-02-2012 برقم 

ايداع    556 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

261 - اشرف علء الدين على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62589   قيدت فى   02-02-2012 برقم 

ايداع    629 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

262 - سامح صبرى على صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62847   قيدت فى   14-02-2012 برقم ايداع    

1106 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

263 - وليد سعد بدر خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64699   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

4950 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

264 - على مصطفى محمود بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64863   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

5240 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

265 - هشام عبدالرازق بحيرى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79121   قيدت فى   07-04-2014 برقم 

ايداع    4802 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

266 - صلح الدين على حسن عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80941   قيدت فى   22-06-2014 برقم 

ايداع    9698 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

267 - احمد محمد رمضان عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86925   قيدت فى   17-05-2015 برقم 

ايداع    6971 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

268 - عزت احمد عبدالفتاح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87115   قيدت فى   25-05-2015 برقم 

ايداع    7436 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

269 - احمد سفيان لتجارة الحذية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87834   قيدت فى   15-07-2015 برقم 

ايداع    10094 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

270 - على محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   290   قيدت فى   30-01-2007 برقم ايداع    290 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

271 - على محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   290   قيدت فى   27-08-2008 برقم ايداع    

11720 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

272 - اشرف السيد امين درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1069   قيدت فى   18-02-2007 برقم ايداع    

1081 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

273 - اشرف السيد امين درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1069   قيدت فى   21-02-2011 برقم ايداع    

1718 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

274 - خالد صلح الدين مرسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1890   قيدت فى   06-03-2007 برقم 

ايداع    1967 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

275 - باز عبده احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2101   قيدت فى   12-03-2007 برقم ايداع    

2192 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

276 - الروماني لتجاره قطع غيار المعدات الثقيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4798   قيدت فى   

21-05-2007 برقم ايداع    5168 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-20

277 - رومانى موريس يعقوب سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4798   قيدت فى   08-09-2008 برقم 

ايداع    12130 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

278 - صفوت محمد عامر متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5473   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

5922 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

279 - محمود احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17869   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

4530 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30
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280 - احمد محمد حسن غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27974   قيدت فى   28-06-2016 برقم ايداع    

5559 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

281 - خالد ادوار ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35168   قيدت فى   21-07-2009 برقم ايداع    

10802 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

282 - احمد حنفى ابراهيم حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54304   قيدت فى   08-02-2011 برقم ايداع    

1051 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

283 - اشرف محمود حسن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55274   قيدت فى   16-03-2011 برقم 

ايداع    2752 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

284 - سماح حسين توفيق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56036   قيدت فى   12-04-2011 برقم ايداع    

3496 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

285 - طارق احمد مصطفى الزغبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59458   قيدت فى   18-08-2011 برقم 

ايداع    9059 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

286 - عنتر عبد الباقى محمود زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63230   قيدت فى   29-02-2012 برقم 

ايداع    1829 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

287 - ايمن محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63245   قيدت فى   01-03-2012 برقم ايداع    

1863 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

288 - جرجس ذكى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64707   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

4928 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

289 - محمود سعيد محمود نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72858   قيدت فى   07-05-2013 برقم 

ايداع    6082 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

290 - كريم محمد عبدالسلم عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80376   قيدت فى   29-05-2014 برقم 

ايداع    8494 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-28

291 - محمد عنتر محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80402   قيدت فى   01-06-2014 برقم ايداع    

8555 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

292 - احمد المرسي محمد المرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87163   قيدت فى   26-05-2015 برقم 

ايداع    7539 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

293 - محمد فاروق محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   492   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

492 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

294 - عرفه محمد عيسى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2926   قيدت فى   02-04-2007 برقم ايداع    

3070 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

295 - احمد ماهر محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5455   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

5902 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

296 - خالد ابو السعود محمد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5462   قيدت فى   04-06-2007 برقم 

ايداع    4909 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

297 - احمد سيد محمد سيد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18163   قيدت فى   27-01-2011 برقم 

ايداع    986 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

298 - احمد سيد محمد سيد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18163   قيدت فى   15-05-2008 برقم 

ايداع    6269 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-14

299 - امين صديق مرسى على عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19978   قيدت فى   23-06-2008 برقم 

ايداع    8463 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-22

300 - جورج صبحى فلتس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28555   قيدت فى   10-02-2009 برقم 

ايداع    2062 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-09

301 - جورج صبحى فلتس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28555   قيدت فى   10-02-2009 برقم 

ايداع    2091 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-09
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302 - محمد امام محمد إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36168   قيدت فى   13-08-2009 برقم ايداع    

12103 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-12

303 - سيد فتحى جوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37082   قيدت فى   13-09-2009 برقم ايداع    

13357 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-12

304 - حسن محمود كامل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40728   قيدت فى   28-12-2009 برقم ايداع    

18355 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

305 - سامح صديق ملك بهنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41812   قيدت فى   26-01-2010 برقم ايداع    

1193 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

306 - اكرم يوسف يوسف شقير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52568   قيدت فى   23-11-2010 برقم ايداع    

17290 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

307 - احمد حسين احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55042   قيدت فى   09-03-2011 برقم ايداع    

2415 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

308 - سامح ابراهيم خليفه الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62884   قيدت فى   15-02-2012 برقم 

ايداع    1167 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

309 - هاله محمد غريب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62914   قيدت فى   16-02-2012 برقم ايداع    

1225 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

310 - فاطمة سعد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63835   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    

2662 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

311 - رامى نعيم سعد زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64168   قيدت فى   09-04-2012 برقم ايداع    

3433 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

312 - نبيل فؤاد عازر مسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65673   قيدت فى   21-06-2012 برقم ايداع    

6502 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

313 - توسون للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79452   قيدت فى   20-04-2014 برقم ايداع    

5532 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-19

314 - امال محروس غطاس قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81175   قيدت فى   01-07-2014 برقم 

ايداع    10190 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

315 - عبد الحميد احمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86283   قيدت فى   08-06-2015 برقم 

ايداع    8281 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

316 - محمد مصطفى عبد العزيز العاصمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15   قيدت فى   22-01-2007 برقم 

ايداع    15 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

317 - رسل عبد ا ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24   قيدت فى   22-01-2007 برقم ايداع    

24 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

318 - حسن سلطان على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311   قيدت فى   30-01-2007 برقم ايداع    

311 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

319 - حسن سلطان على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

5484 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

320 - زكريا ابو سريع حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   644   قيدت فى   07-02-2007 برقم ايداع    

644 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

321 - محمد يونس عبد القوى نمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5339   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    

5777 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

322 - محمود جمال سيد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6439   قيدت فى   26-06-2007 برقم 

ايداع    7012 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

323 - محمود جمال سيد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6439   قيدت فى   21-08-2013 برقم 

ايداع    10184 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-20
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324 - محمود جمال سيد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6439   قيدت فى   06-11-2007 برقم 

ايداع    12230 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-05

325 - جون يوحنا وردخان حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10109   قيدت فى   07-12-2016 برقم 

ايداع    9844 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

326 - احمد حمادة عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47668   قيدت فى   08-06-2010 برقم 

ايداع    9828 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

327 - عامر يس مراد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47742   قيدت فى   09-06-2010 برقم ايداع    

9928 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

328 - عامر السيد عامر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48958   قيدت فى   20-01-2014 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-19

329 - مصطفي عبدالرحيم عطا عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49747   قيدت فى   03-08-2010 برقم 

ايداع    12831 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

330 - 'طارق محمد عبد العظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55656   قيدت فى   30-03-2011 برقم 

ايداع    3143 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

331 - الجدع لتجاره الخشاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57074   قيدت فى   19-05-2011 برقم ايداع    

3803 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

332 - عبدالهادى كمال المهدى عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61120   قيدت فى   02-11-2011 برقم 

ايداع    11919 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

333 - شريف سيد رياض عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65059   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    5614 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

334 - سعد على محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65626   قيدت فى   18-06-2012 برقم ايداع    

6380 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

335 - حسين نصرالدين محمد المرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75928   قيدت فى   13-11-2013 برقم 

ايداع    13190 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

336 - هانى سيد عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81268   قيدت فى   06-07-2014 برقم ايداع    

10375 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-05

337 - ياسر حامد ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83242   قيدت فى   02-10-2014 برقم ايداع    

14611 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

338 - رامى مجدى فهمى الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1594   قيدت فى   27-02-2007 برقم ايداع    

1648 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

339 - صبحى اسماعيل بيومى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3498   قيدت فى   18-04-2007 برقم 

ايداع    3709 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

340 - محمود عزت سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4292   قيدت فى   08-05-2007 برقم ايداع    

4594 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

341 - محمود على نوفل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4341   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

4646 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

342 - مجدى خلف لبيب باخوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4356   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

4662 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

343 - احمد صابر عبدالهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4540   قيدت فى   14-05-2007 برقم 

ايداع    4873 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

344 - احمد مهران عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4644   قيدت فى   16-05-2007 برقم 

ايداع    4986 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

345 - محمود احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5212   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

5632 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28
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346 - ماجد فؤاد بشاى اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8993   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

3336 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

347 - ماجد فؤاد بشاى اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8993   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

3667 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

348 - هانى محمد محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13491   قيدت فى   16-01-2008 برقم ايداع    

634 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-15

349 - ابراهيم حسين عليوه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16628   قيدت فى   06-04-2008 برقم 

ايداع    4428 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-05

350 - شادى علء محمود سامى عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23778   قيدت فى   2008-10-08 

برقم ايداع    13299 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-07

351 - يعقوب عوض عبدالمسيح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35445   قيدت فى   2009-07-28 

برقم ايداع    11161 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-27

352 - هشام المغاورى رمضان عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39776   قيدت فى   27-10-2010 برقم 

ايداع    16389 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

353 - هشام المغاورى رمضان عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39776   قيدت فى   25-11-2009 برقم 

ايداع    17014 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

354 - مصطفى عبد الحميد ناجي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42575   قيدت فى   2010-02-10 

برقم ايداع    2216 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

355 - مصطفى احمد توفيق على بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44656   قيدت فى   20-04-2010 برقم 

ايداع    6858 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

356 - مجدى رياض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50477   قيدت فى   30-08-2010 برقم ايداع    

13924 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

357 - فادى اميل شكرى بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63124   قيدت فى   26-02-2012 برقم ايداع    

1613 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

358 - احمد نبيه السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63498   قيدت فى   12-03-2012 برقم ايداع    

2246 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

359 - محمد احمد محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64336   قيدت فى   17-04-2012 برقم ايداع    

4213 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

360 - محمود حسنى حميد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64731   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

4977 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

361 - اسماء عمر فتحى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65304   قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    

5746 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

362 - امام زينهم محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85556   قيدت فى   02-04-2015 برقم ايداع    

4485 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

363 - احمد محمود حسين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85560   قيدت فى   02-04-2015 برقم 

ايداع    4500 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

364 - المصري للنقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99333   قيدت فى   02-10-2014 برقم ايداع    14624 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

365 - علء حسين مصطفى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1115   قيدت فى   18-02-2007 برقم 

ايداع    1131 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

366 - محمد ثابت صالح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1159   قيدت فى   19-02-2007 برقم ايداع    

1176 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

367 - جمال حفنى محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1555   قيدت فى   27-02-2007 برقم ايداع    

1603 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26
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368 - احمد شفيق محمد ابو حصوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4117   قيدت فى   06-05-2007 برقم 

ايداع    4396 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

369 - غيته للبويات والحدايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4778   قيدت فى   16-05-2011 برقم ايداع    

3573 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

370 - غيته للبويات والحدايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4778   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

4151 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

371 - اصبح مؤسسة غيتة للحدايد و البويات و لوازم العمارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4778   قيدت فى   

20-05-2007 برقم ايداع    5144 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-19

372 - مجدى عبد المنعم محمد ابراهيم الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18052   قيدت فى   

13-05-2008 برقم ايداع    6134 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-12

373 - توفيق جاد توفيق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19152   قيدت فى   05-06-2008 برقم ايداع    

7473 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-04

374 - اصبح  مركز بهاء للجهزه التعويضيه و الطراف الصناعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20212   

قيدت فى   29-06-2008 برقم ايداع    8744 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-28

375 - امانى يسرى جيد سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23877   قيدت فى   16-06-2010 برقم ايداع    

10333 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

376 - محمد السيد حسان رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33483   قيدت فى   10-06-2009 برقم ايداع    

8578 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

377 - النحاس للتجارة والتوزيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44322   قيدت فى   18-03-2010 برقم ايداع    

5207 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17

378 - فريد فاروق عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46978   قيدت فى   25-05-2010 برقم ايداع    

7879 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

379 - محمد مجاهد عبد الجواد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48616   قيدت فى   29-06-2010 برقم 

ايداع    11164 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28

380 - هشام عبد الصبور جاد الرب مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49590   قيدت فى   2010-07-28 

برقم ايداع    12585 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

381 - كامل بسطوروس دميان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51486   قيدت فى   13-10-2010 برقم 

ايداع    15535 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

382 - عاطف زغلول جابر يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55995   قيدت فى   11-04-2011 برقم 

ايداع    3425 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

383 - عواد شاكر عواد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59310   قيدت فى   14-08-2011 برقم 

ايداع    8829 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

384 - حسن رجب حماده سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62867   قيدت فى   14-02-2012 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

385 - ساميه سلمه عفيفى الزراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63264   قيدت فى   01-03-2012 برقم 

ايداع    1794 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

386 - محسن ابوالمجد عبدالباقى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63773   قيدت فى   2012-03-20 

برقم ايداع    2642 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

387 - وليد فتحى عبد الغنى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64829   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    5186 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

388 - حماده سلطان حسانين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65199   قيدت فى   27-05-2012 برقم 

ايداع    8573 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26
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389 - مصطفى فتوح سعيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66037   قيدت فى   09-07-2012 برقم 

ايداع    7302 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-08

390 - فيكتور طلعت نصيف غبروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83234   قيدت فى   02-10-2014 برقم 

ايداع    14602 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

391 - منال السيد كمال الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86529   قيدت فى   16-06-2015 برقم ايداع    

8822 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

392 - عبدالمنعم احمد عبدالمنعم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2479   قيدت فى   20-03-2007 برقم 

ايداع    2596 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

393 - ناديه محمد امين عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4366   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

4672 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

394 - ياسر محمد احمد على فتيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6150   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    

6685 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

395 - عمر محمد عبدا هباش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17585   قيدت فى   30-04-2008 برقم ايداع    

5577 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

396 - عمر محمد عبدا هباش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17585   قيدت فى   27-05-2008 برقم ايداع    

6981 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

397 - الفونس وهبه شاكر قوسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33575   قيدت فى   11-06-2009 برقم ايداع    

8688 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-10

398 - امل احمد صالح محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37522   قيدت فى   30-09-2009 برقم 

ايداع    13944 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

399 - حسام يحى محمد السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47832   قيدت فى   13-06-2010 برقم ايداع    

10055 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12

400 - حسن مصطفى محمود جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60691   قيدت فى   18-10-2011 برقم ايداع    

11167 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

401 - سهام محمد المهدى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62032   قيدت فى   27-12-2011 برقم 

ايداع    20664 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

402 - علء الدين محمد محمد حسن النواصره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63015   قيدت فى   

21-02-2012 برقم ايداع    1408 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

403 - حمدى حمدى مصطفى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64190   قيدت فى   10-04-2012 برقم 

ايداع    3469 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

404 - حسام عادل سيد سويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64770   قيدت فى   07-05-2012 برقم ايداع    

5054 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

405 - محمد سعد جبريل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64790   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

5107 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-07

406 - احمد عمرو احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64975   قيدت فى   2012-05-15 

برقم ايداع    5469 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

407 - احمد جمال الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65408   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

5942 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

408 - وجيه ابراهيم موسى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68696   قيدت فى   12-11-2012 برقم 

ايداع    12595 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-11

409 - محمد محسن محمود عزمى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80237   قيدت فى   2014-05-22 

برقم ايداع    7235 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

410 - بقاله الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84700   قيدت فى   18-02-2015 برقم ايداع    2071 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17
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تجديد شركات

1 - شركة عصام جاب ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2924  قيدت فى  02-04-2007 برقم ايداع   

3068 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص

2 - ناصر مصرى خليل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5167  قيدت فى  28-05-2007 برقم ايداع   

5581 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

3 - اصبح عمرو محمد زكي مصطفى البحطيطي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   33618  قيدت فى  

14-06-2009 برقم ايداع   8745 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2024  12:00:00ص

4 - اصبح /  شركة احمد فاروق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3636  قيدت فى  22-04-2007 برقم 

ايداع   3860 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  

12:00:00ص

5 - سامح جاد ا عشم ا وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   5640  قيدت فى  07-06-2007 برقم ايداع   

6107 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

6 - اصبح علء عارف محمد احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4887  قيدت فى  22-05-2007 برقم 

ايداع   5260 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

7 - حسين مجاهد حسن و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   49678  قيدت فى  01-08-2010 برقم ايداع   

12726 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2025  12:00:00ص

8 - محمد عبد ربه و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63275  قيدت فى  04-03-2012 برقم ايداع   1808 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2027  12:00:00ص

9 - محمد هشام فوزى وشريكته شهيره سلمه   شركة سبق قيدها برقم :   49789  قيدت فى  2010-08-04 

برقم ايداع   12897 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2025  

12:00:00ص

10 - وائل السيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64579  قيدت فى  29-04-2012 برقم ايداع   

4751 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

11 - اصبح  شركة ناصر سلمة للمقاولت العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   1649  قيدت فى  

28-02-2007 برقم ايداع   1705 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2027  12:00:00ص

12 - اصبح د محمد عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4271  قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   

4572 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

13 - صابر عبد القادر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   25079  قيدت فى  10-11-2008 برقم ايداع   

14990 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2023  12:00:00ص

14 - اصبح : شريف سعيد وعمرو عاطف وشركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   50411  قيدت فى  

26-08-2010 برقم ايداع   13827 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/08/2025  12:00:00ص

15 - محمود حسين احمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64459  قيدت فى  22-04-2012 برقم 

ايداع   4533 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  

12:00:00ص

16 - يحيى عزالدين محمد يحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64934  قيدت فى  14-05-2012 برقم 

ايداع   5386 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص
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17 - اصبح يوسف احمد احمد عبدالباقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   50578  قيدت فى  

05-09-2010 برقم ايداع   14089 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/09/2025  12:00:00ص

18 - عماد ملك مسيحه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   64012  قيدت فى  03-04-2012 برقم ايداع   

3159 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

19 - اصبح  محمد مختار السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3936  قيدت فى  30-04-2007 برقم 

ايداع   4193 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  

12:00:00ص

20 - خالد جمال الدين حامد و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   37217  قيدت فى  15-09-2009 برقم 

ايداع   13523 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2024  

12:00:00ص

21 - احمد رفاعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   45083  قيدت فى  03-05-2010 برقم ايداع   7485 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2025  12:00:00ص

22 - اصبح   امير المهدى وعلى عليان   شركة سبق قيدها برقم :   4208  قيدت فى  07-05-2007 برقم 

ايداع   4505 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

23 - اصبح احمد ايمن عطا , ايمن عطا بشير   شركة سبق قيدها برقم :   43833  قيدت فى  2010-03-09 

برقم ايداع   4572 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2025  

12:00:00ص

24 - الثلثية للنشاءات والعمال التخصصية  ديفيد سمير شنودة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1949  

قيدت فى  08-03-2007 برقم ايداع   2029 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/03/2027  12:00:00ص

25 - محمود يسن سيد احمد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3466  قيدت فى  20-01-2008 برقم ايداع   

745 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2023  12:00:00ص

26 - محمود يسن سيد احمد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3466  قيدت فى  17-04-2007 برقم ايداع   

3671 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  12:00:00ص

27 - كارم محمود محمد عبد القوى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43888  قيدت فى  2010-03-10 

برقم ايداع   4643 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2025  

12:00:00ص

total depth for exploration  28 - اصبح / مجدى سلم وعمر مجدى )توتال دبث لخدمات الستكشاف

services (   شركة سبق قيدها برقم :   5073  قيدت فى  27-05-2007 برقم ايداع   5469 وفى تاريخ  

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

29 - سامى صبحى نسيم صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   498  قيدت فى  04-02-2007 برقم ايداع   

498 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2027  12:00:00ص

30 - اصبح \ ناصف فتحى شاكر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   7860  قيدت فى  05-08-2007 برقم 

ايداع   8638 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2022  

12:00:00ص

31 - حماده عباس محمد حسن و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62422  قيدت فى  26-01-2012 برقم 

ايداع   658 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  12:00:00

ص

32 - محمد خطاب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   21401  قيدت فى  30-07-2008 برقم ايداع   

10287 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2023  12:00:00ص

33 - اصبح ساره ممدوح و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   22122  قيدت فى  18-08-2008 برقم ايداع   

11180 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2023  12:00:00ص

Page 91 of 92 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

Page 92 of 92 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


