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قيود أفراد

1 - ياسمين فاروق مختار الغزل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3003 

ورقم قيد 28300    محل رئيسى  عن  الشحن والتخليص الجمركى اداره المطاعم وتجارة الكسسوارات الحريمى 

والملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوراتها والستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 19 

والمجموعه 16, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 شارع ابن قتيبه الحى السابع - الدور الثالث - شقة رقم 5

2 - يوسف خميس يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3005 ورقم قيد 28301    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 بلوك 1 الحى 

الواحه - الدور الرضى - محل رقم 2

3 - محمد دياب عبد المالك عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3009 ورقم قيد 28302    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 شارع محمد يوسف 

موسي محل

4 - ربيع حسن حافظ السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3010 

ورقم قيد 28303    محل رئيسى  عن تجارة توكتوك موتوسيكل وترويسكل والجهرة الكهربائية, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 2 شارع عبدا رفاعى ناصية شارع السكرى ارض السباعى - محل

5 - بيتر جاد حبيب مليكه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3012 ورقم 

قيد 28304    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار 27 ش العزيز بال محل

6 - محمود محمد السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3014 

ورقم قيد 28305    محل رئيسى  عن مطعم مشويات وماكولت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 77 ش هارون 

الرشيد - محل

7 - محمد ممدوح حسين محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3015 ورقم قيد 28306    محل رئيسى  عن تجارة الكوتشيات والحذيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 29 ش 

العزيز بال محل

8 - محمود مسعد على على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3019 ورقم 

قيد 28307    محل رئيسى  عن بيع اجهزة طبيه, بجهة محافظة القاهرة عمارة تى فور مشروع مدينة تبارك 

السكنية -  ساندى المعادى - الدور التاسع - شقة 91

9 - صافيناز على أحمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3022 ورقم قيد 28308    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم6 شارع السماعيلية من شارع الميثاق- غرفة من 

شقة رقم3

10 - سيد شعبان محمد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3026 

ورقم قيد 28309    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 حاره الهرمى من ش 

العدويه الوسطانى - محل

11 - جوده محمد ابو شامه عبدالناصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3027 ورقم قيد 28310    محل رئيسى  عن نقل برى داخل ) داخل جمهورية مصر العربية ( بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى والدولي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 ش النصارى متفرع 

من ش الخمسين - الدور الرضى - محل

12 - فتحى محمد خليفه جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3028 

ورقم قيد 28311    محل رئيسى  عن كشرى و حلوانى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش البترول من ترعه 

الطواله امام دير الرهبات محل
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13 - ورشة فرماوي للثاث والتجارة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3029 ورقم قيد 28312    محل رئيسى  عن ورشة للثاث والنجارة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش 

سنجر سروري باب الشعريه محل

14 - احمد محمد عبد العظيم عبد الحميد الصيفي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2022-05-09 

برقم ايداع 3033 ورقم قيد 28314    محل رئيسى  عن المقاولت والتوريدات العمومية فيما عدا مستلزمات 

الكمبيوتر وادواته والدعاية والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 110 النرجس 7 التجمع الخامس 

شقه

15 - اسكندر للسيور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3034 ورقم قيد 

28315    محل رئيسى  عن تجارة جميع انواع سيور نقل الحركه وسيور المناوله وقطع الغيار ومستلزمات انتاج 

السيور, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 32 ش تاج الدين السبكي شقه

16 - عمر حسين فرغل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3035 

ورقم قيد 28316    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش مسجد المؤمنين مؤسسة الزكاه محل

17 - ايمن محمد خلف وافي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3040 ورقم 

قيد 28317    محل رئيسى  عن توريد حاصلت الزراعيه ) خضار وفاكهه غير مصنعه (, بجهة محافظة القاهرة 

شارع 5 حاره مسعد بن عباده الهجانه شارع الورشه الدور الرضي شقه رقم 1

18 - احمد عبد الحكيم خليفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3041 ورقم قيد 28318    محل رئيسى  عن توريدات و صيانه التكييفات و اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 15 شارع مراد الشريعى متفرع من شارع احمد امين سانت فاتيما شقه رقم 1

19 - مها مصطفي عبدالعاطي احمد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 3042 ورقم قيد 28319    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 ش المدينه المنوره كفر الشرفا 

شقه

20 - ابراهيم علي بدوي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3044 

ورقم قيد 28320    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وبيع سجائر, بجهة محافظة القاهرة القعار رقم 15 ش 

دسوقي عبدربه مدينة الندلس محل

21 - علي احمد مصطفي احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3048 

ورقم قيد 28321    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش نصرالدين الشيخ 

بولق ابوالعل محل رقم 5

22 - عادل جرجس حنا خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3049 

ورقم قيد 28322    محل رئيسى  عن تجارة سيراميك والدوات الصحية, بجهة محافظة القاهرة عقار1 ش 

الفيروز قطعة26 تقسيم الباصيرى المهاجرين- محل

73 - اسلم طارق بيومي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3149 

ورقم قيد 28376    محل رئيسى  عن محل فول وطعميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش تفتيش الري 

اغاخان محل رقم 3

23 - فاطمة عادل عبدالرازق عشرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3050 ورقم قيد 28323    محل رئيسى  عن تجهيز حفلت )بموجب الموافقة المنية برقم301 وبرقم صادر/ 

1946 بتاريخ 2022/4/11 فيماعدا خدمات النترنت بعدالحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم19 ق تقسيم العاملين بالوقاف ش بور سعيد- الدور الرضى- محل
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24 - نعمت ا كامل محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3051 

ورقم قيد 28324    محل رئيسى  عن تأجير محلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 25 شارع در 

الصناعه مكتب

25 - صيدليه رنا حلمى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3055 ورقم قيد 

28325    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 13 شارع فيليب حنا من شارع المعهد 

العالى منشيه التحرير مساكن حلميه الزيتون محل

26 - محمد احمد حسين فرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3056 

ورقم قيد 28326    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات التدخين, بجهة محافظة القاهرة موقع بساحة النتظار 

بمحطة بنزين موبيل ق A 23 تجمع اول

27 - وائل محمد نجدي حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3057 ورقم 

قيد 28327    محل رئيسى  عن اصلح عفشة السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار 283 عمارات اطلس الحي 

العاشر محل 1

28 - مني عبدالمنعم جبر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3059 

ورقم قيد 28328    محل رئيسى  عن تجارة الزجاج والبلور, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 17 المجاوره 7 

التجمع الول محل رقم 5

29 - ميلد فوزى موسى قلد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3067 

ورقم قيد 28329    محل رئيسى  عن  ورشة تفصيل قمصان رجالى, بجهة محافظة القاهرة شارع الكمال من 

خالد بن الوليد من جمال عبد الناصر - الدور الثانى والثالث - شقة

30 - محمد رجب احمد صابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3068 

ورقم قيد 28330    محل رئيسى  عن سرجه وبيع عطاره, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع مسجد 

الكرام من الوفيقيه محل رقم 6

31 - احمد عبد النبي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3071 

ورقم قيد 28331    محل رئيسى  عن بيع وتركيب وصيانه الجهزة الكهربائيه والمنزليه والتوريدات العمومية 

فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 115 ع مساكن شباب 

70 مترا الدور الرضي شقه رقم 1

32 - محمود محمد محمود حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3073 

ورقم قيد 28332    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 6 شارع المطريه 

العمومي محل رقم 5

33 - كيرلس فتحى ظريف ونيس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3074 

ورقم قيد 28333    محل رئيسى  عن توريدات ملبس للزى الرسمى فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 ش عبد الحميد حمدى دور 5 شقه 19

34 - محمد امام امام على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3075 

ورقم قيد 28334    محل رئيسى  عن طباعة  فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة بموجب الموافقة المنية برقم1 وبرقم 

صادر2091 بتاريخ 2022/4/21, بجهة محافظة القاهرة المول التجارى بلنينيوم - التجمع الخامس - الدور 

الثانى - محل 5 و 6

35 - صفاء نادى برسوم مسعود تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3076 

ورقم قيد 28335    محل رئيسى  عن توريد و تركيب و صيانه السيارات, بجهة محافظة القاهرة ش الفاروق كفر 

الشرفا محل

Page 4 of 49 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

36 - محمد إبراهيم محمد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3084 

ورقم قيد 28336    محل رئيسى  عن توريد وتأجير سيارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم10 شارع محمد 

عواد- الدور الرضى يسار السلم- شقة

37 - شعبان حسنى عبدالحليم حمزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3085 ورقم قيد 28337    محل رئيسى  عن  توريدات عمومية وتوريد مواد غذائيه بكافه انواعها, بجهة 

محافظة القاهرة شارع الترعة السلطوحيه من ارض جمال شاهين - شقة

38 - محمد حسين محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3086 

ورقم قيد 28338    محل رئيسى  عن مكتبه دون تصوير مستندات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 13 ش عبد 

الحي بدوي محل

39 - شريف بطايحى عبيده قوره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3090 

ورقم قيد 28339    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه 

والعلن, بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم B.6 منتجع لى ورا قطعه ارض 114 المستثمرين الجنوبيه الدور 2 

وحده رقم 207

40 - نادر عاطف سمعان ابوالسعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3092 ورقم قيد 28340    محل رئيسى  عن مكتب تصوير حفلت خارجية )بموجب الموافقة المنية برقم300 

وبرقم صادر 2022/4/11 فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم9 ش عبدالعزيز من شارع طلعت حرب المنطقة السادسة- 

الدور الرضى- شقة رقم3

41 - يوسف عمر الدسوقى ابو الكبير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3093 ورقم قيد 28341    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية 

f والعلن و تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش مكرم عبيد - غرفة

42 - تامر رجب فتوح عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3094 

ورقم قيد 28342    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 6 ب حاره فايد 

ممر فايد من شارع العشماوى الرضى محل رقم 8

43 - شريف شحات عبدالنور بسطوروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3095 ورقم قيد 28343    محل رئيسى  عن صيانة أجهزة منزلية وتوريد قطع غيارها, بجهة محافظة القاهرة 

عقار10 عمارات الدفاع- محل16

44 - نعمات حافظ محمد ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3097 ورقم قيد 28344    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

36 حاره الروم الدور الرضي محل

45 - احمد مختار امين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3100 ورقم قيد 28345    محل رئيسى  عن اتيليه فساتين, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 7 شارع عباس 

العقاد محل

46 - محمد عاطف محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3102 

ورقم قيد 28346    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الرخام, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش الداره 

ارض جدير محل

47 - محمد احمد عبدالحميد عوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3103 ورقم قيد 28347    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعايه 

والعلن, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 36 شارع شركات البترول مدينة الحلم - الدور الول بعد الرضى 

- شقه
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48 - هشام حبيب ابراهيم حنا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3106 

ورقم قيد 28348    محل رئيسى  عن تسويق عقاري وتطوير عقاري, بجهة محافظة القاهرة عقار 118 الحي 

الول المجاوره الرابعه التجمع الخامس شقه 4

49 - كريم توفيق محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3107 

ورقم قيد 28349    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 650 مساكن عمر افندي 

الحي العاشر شقه رقم 5

50 - هاني شعبان سيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3108 

ورقم قيد 28350    محل رئيسى  عن تجارة جمله مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1001 شارع 

بورسعيد ناصيه شارع عبد الغفور عبد الظاهر محل

51 - السيد صلح عبدالحليم جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3111 ورقم قيد 28351    محل رئيسى  عن تجارة إكسسوارات الموبايل وخدمات الموبايل )صيانة وبيع كروت 

شحن(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم1 ش حامد خلف- محل

52 - مارينا صبحي قلدس بخيت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3114 

ورقم قيد 28352    محل رئيسى  عن بيع ثلجات العرض, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 182 ش جسر 

السويس محل

53 - محمد سعد محمد الشربيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3116 

ورقم قيد 28353    محل رئيسى  عن ادارة المطاعم والشواطئ والملعب والماكن الترفيهيه بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار 5 منطقه السينما شقه

54 - سمير عوده حمدان يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3117 

ورقم قيد 28354    محل رئيسى  عن توريدات عامة )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية 

والعلن والعمالة( وأعمال ديكور, بجهة محافظة القاهرة عقار8 ش محمد ابوستيت خلف بتروجيت- الرضى- 

شقة

55 - ناجي محمد ناجي الشعيري تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3118 ورقم قيد 28355    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات واجهزه طبيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 60 

ش الطيران الدور 4 شقه 309

56 - منصور عبدالمحسن عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 3120 ورقم قيد 28356    محل رئيسى  عن تجارة سبح, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 ش زقاق 

الساقيه شياخة العطوف الدور الرضي محل

57 - وليد عبدا حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3121 

ورقم قيد 28357    محل رئيسى  عن ادارة ملهي وكافتيريات بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة القاهرة بلوك 49 منطقه 1 مساكن الزاويه الحمراء شقه 1

58 - مينا موريس عدلي عزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3124 

ورقم قيد 28359    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة عقار 38 ش عين شمس ناصية 

جنينة الشريف محل

59 - عائشه محمد محمد شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3125 ورقم قيد 28360    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن 

والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 16 ش احمد قاسم جوده شقه

60 - محمود حسن الفولي حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3126 

ورقم قيد 28361    محل رئيسى  عن ورشة بلستيك, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 20 ش انور السادات 

عزبة خيرا بالدور الرضي محل
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61 - حامد عيد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3133 ورقم 

قيد 28363    محل رئيسى  عن ورشه سن اسلحه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع الفتح القصيرين 

محل

62 - محمود امام ابوالعل امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3134 

ورقم قيد 28364    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 36 ش مكرم عبيد ب 51 

ق 32 م 6 شقه

63 - ماري سعيد زكاري تدري تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3135 

ورقم قيد 28365    محل رئيسى  عن توريد وصيانع قطع غيار ماكينات ما بعد الطباعه بموجب موافقه امنيه رقم 

1943 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 36 بعماره من عمارات القضاه امتداد ابو داود الظاهري 

الدور الول الرضي شقه رقم 2

64 - هانى سعد فرج سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3136 ورقم 

قيد 28366    محل رئيسى  عن مكتب لنقل العمال ) داخل جمهورية مصر العربية (, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 1 شارع حسين جاويشى من ش الربعين - عين شمس الغربية - شقه

65 - محمود محمد احمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3138 ورقم قيد 28367    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 47 بلوك 75 صقر قريش 

الحي العاشر الدور الرضي شقه رقم 1

66 - عبدالرحيم علم محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3139 

ورقم قيد 28368    محل رئيسى  عن  توريد دقيق, بجهة محافظة القاهرة عقار 67 ش محمد ابو النجا - محل

67 - هانى شحاته غايس اندراوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3140 ورقم قيد 28369    محل رئيسى  عن ورشه تكسير بلستيك, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 8 شارع 

حفنى انيس الزرايب منشيه ناصر الدور الول بعد الرضى شقه رقم 2

68 - حنين فكرى عبده حسين ابو جميعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3141 ورقم قيد 28370    محل رئيسى  عن  صيدليه, بجهة محافظة القاهرة قطاع A  السوق الشرقى - الرحاب 

- التجمع الول -محل 100

69 - ياسر جمال غباشى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3142 

ورقم قيد 28371    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 25 شارع ترعه 

الخشاب المعصره - محل

70 - اصفاء امبابي امين سويلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3143 

ورقم قيد 28372    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 أ قطعه رقم 25 

جنوب امتداد حسن المأمون شقه رقم 61

71 - رامى شفيق منصور واصف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3144 

ورقم قيد 28373    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير فوتوغرافى, بجهة محافظة القاهرة شارع كمال حمزه من 

ترعه السلطوحيه دوران الفلحه محل

72 - احمد ابراهيم حسن منطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3147 

ورقم قيد 28375    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ومستلزماتها فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوراتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 49 ش عمر لطفى م ثامنه - الرضى - محل 4

74 - محمد محمود حسن عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3151 ورقم قيد 28377    محل رئيسى  عن تجارة الملبس جمله دون الملبس العسكرية واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 41 شارع قاعات البحريه داخل ممر الجماليه - الدور الرضى - محل رقم 5
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75 - السيد محمد عبد الوهاب قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3152 ورقم قيد 28378    محل رئيسى  عن توريدات ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه و 

العلن ( و مقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار 7 ش خالد بن الوليد من ش الورشه م المل مكتب

76 - محمد حسن محمد احمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3153 ورقم قيد 28379    محل رئيسى  عن مخبز بلدى )بموجب شهاده من إتحاد الصناعات(, بجهة محافظة 

القاهرة عقار2 ش عويس بجوار نقطة المرج الشرقية- مخبز

77 - محمد رمضان حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3154 

ورقم قيد 28380    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه منزليه, بجهة محافظة القاهرة عقار 12 ش 118 من ش 

مسجد الوطنيه م السد العالى محل

78 - محمد نادر حسن عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3146 

ورقم قيد 28374    محل رئيسى  عن ورشة تنجيد )بموجب شهادة من إتحاد الصناعات(, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم8و10 ش درب ابو طبق سويقة المناصرة- دور3- شقة

79 - سمير راضي ماهر خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3158 

ورقم قيد 28381    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6464 ش مودرن اكاديمي 

الحي الخامس الهضبه الوسطي بالدور الرضي محل

80 - محمد سيد عبد العال سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3159 

ورقم قيد 28382    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 ش عبد الجبار عبد الستار محل

81 - مايكل صموئيل صبحى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3160 ورقم قيد 28383    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 27 أ ش بغداد الول فوق الرضى محل

82 - عدلي لفلتر المياه وتوريدها تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3161 

ورقم قيد 28384    محل رئيسى  عن معرض فلتر مياه وتوريدها, بجهة محافظة القاهرة عقار 9 ش مشروع 

اسكان كلية البنات خلف دار الدفاع الجوي محل

83 - احمد سيد مجاهد عفيفي طوبار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3166 ورقم قيد 28385    محل رئيسى  عن صيانه تكييف, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 14 شارع عبد 

المقصود بدوي محل

84 - محمد احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3168 

ورقم قيد 28386    محل رئيسى  عن اعمال ديكور وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 5 ش احمد 

عبدالعظيم متفرع من ش النصر المعادي غرفه رقم b الشقه رقم 9 هـ

85 - محمد أنور حسين محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3169 ورقم قيد 28387    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة 

ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة بلوك7 مساكن مصر العليا امام محطة الونش- محل 

رقم2

86 - محمود محمود جاد المولي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3170 ورقم قيد 28388    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد المعادن, بجهة محافظة القاهرة شارع احمد الخشاب 

عزبه العرب الدور الرضي شقه

87 - أحمد ميمى عبدالقوى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3171 ورقم قيد 28389    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )بموجب شهاده من الصادرات والواردات(, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم23 شارع ابو داود الظاهرى- شقة
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88 - عبد الوهاب عنتر محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3175 ورقم قيد 28390    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 13 ش ابو بكرالصديق الميريه محل

89 - عادل رمزى جرجس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3177 ورقم قيد 28391    محل رئيسى  عن ورشة صيانة أجهزة كهربائية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم34أ 

ش على أمين عبده )فؤاد سابقا(- محل رقم3

90 - لبني حسين سليمان عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3178 ورقم قيد 28392    محل رئيسى  عن تجارة بطاطين ومفروشات وملبس دون الملبس العسكريه 

واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 11 ش قطب الدين موسي محل رقم 3

91 - معتز مصطفى محمود مصطفى الزيات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 3180 ورقم قيد 28393    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة( ومقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم8317 ش العلم- الهضبة الوسطى الحى 

السابع- شقة رقم12 الدور الخامس فوق الرضى

92 - صلح حسن محمد خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3183 

ورقم قيد 28394    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش المام علي من 

ش الزهور شروق النادي الهلي مدينة نصر ثالث حاليا شقه

93 - نيفين سامي حنا بسخرون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3185 

ورقم قيد 28395    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع حمام ميخائيل من شارع 

عبد الحكيم من شارع الخمسين الدور الرضي محل

94 - محمود ياسر ابوالفتوح فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3188 ورقم قيد 28397    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة عقار 9 مساكن مصر العليا محل 

5

95 - احمد عبدالفتاح محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3189 

ورقم قيد 28398    محل رئيسى  عن مركز لتقديم خدمات السيارات المتكامله, بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 

18 ش محمد سيد احمد ومتفرع من ش جعفر الدور الرضي محل رقم 2

96 - لبنى عبدالعزيز محمود خليفة تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3191 ورقم قيد 28399    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم9 شارع دولتيان- 

محل

97 - محمد السيد عزب السيد فودة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3194 ورقم قيد 28400    محل رئيسى  عن مقولت وتوريدات )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم8 ش حسن الليثى النزهة الجديدة ب72- شقة

98 - ابراهيم سامى توفيق اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3200 

ورقم قيد 28401    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12 شارع نور السلم 

عزبه الهجانة من شارع الزهور - الدور الرضى - محل

99 - ايمن حسين فتحي عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3201 ورقم قيد 28402    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع وتوريد الجهزه الطبيه والمعمليه والمستلزمات 

الطبيه فيما عدا الدوية والتوكيلت التجاريه والتصدير والستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش عطفه عبد ربه شقه
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100 - اسلم احمد صلح عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3202 ورقم قيد 28403    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 19 ش السيده 

خديجه شقه

101 - شيماء احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3203 

ورقم قيد 28404    محل رئيسى  عن تجارة الملبس وتصنيع الملبس والتصنيع لدي الغير ) فيما عدا الملبس 

العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 5 ش ابو العناهيه امتداد عباس العقاد بجوار الحديقه 

G1 الدوليه بمبني مدينة ملهي وندر لند الدور الرضي فوق البدروم محل رقم

102 - عمرو ممدوح يوسف محمد سويلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3204 ورقم قيد 28405    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية 

والعلن, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش عبدالكريم فهمى - شقة الدور الرضى

103 - احمد عبدا احمد باعلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3205 

ورقم قيد 28406    محل رئيسى  عن بيع بن ومشروبات فيما عدا المشروبات الكحوليه, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 3008 أ منطقة زهراء مدينة نصر اسكان ضباط القوات المسلحه محل أ

104 - محمد رأفت محمد خير احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3206 ورقم قيد 28407    محل رئيسى  عن تجارة خامات ومستلزمات الحلويات واعياد الميلد, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 342 ش عمر بن الخطاب محل

105 - محمد احمد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3207 

ورقم قيد 28408    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 54 ش مساكن محى محل رقم 3

106 - مطعم مسعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3208 ورقم قيد 

28409    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 127 شارع مساكن اطلس ب محل رقم 1

107 - محمد محمود انور احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3210 ورقم قيد 28410    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 133 

ش جسر البحر المحل رقم 2

108 - محمد ماجد محمد معبدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3213 

ورقم قيد 28411    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 9 بلوك 47 صقر 

قريش محل رقم 5

109 - محمد الشبراوي سالم منسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3214 ورقم قيد 28412    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 531 ش عمارات 

السعوديه السواح الميريه محل

110 - روماني الفريد شكري خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3216 ورقم قيد 28413    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 290 ش 

ترعة الجبل دور 5 غرفه من شقه 34

111 - الفاطر للتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3218 ورقم قيد 28414    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعايه 

والعلن والعماله (, بجهة محافظة القاهرة ش سليمان عوده الحوض الطويل مؤسسه الزكاه -شقه

112 - ضاحي محمود ادم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3219 ورقم قيد 28415    محل رئيسى  عن مكتب لتأجير الجراجات وساحات النتظار ) بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش صلح الدين ش الورشه الترعه السلطوحيه شقه
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113 - كمال داود عبدالشهيد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3221 ورقم قيد 28416    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 105 ش طومانباي مكتب بالدور الول 

علوي رقم 25

114 - ابراهيم خالد ابراهيم عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3223 ورقم قيد 28417    محل رئيسى  عن بيع ملبس رياضيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 20 ش رقم 2 

المنتزه محل 2

115 - رائد عبد السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3226 

ورقم قيد 28418    محل رئيسى  عن ششنجى ذهب ) فى حدود المصرح به قانونا وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من مصلحه الدمغه و الموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه (, بجهة محافظة 

القاهرة 10 شارع المقاصيص -الدور الرضى -محل رقم 10

116 - احمد جمال عبدالمطلب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3227 ورقم قيد 28419    محل رئيسى  عن مقاولت العامه والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار 3 ش مكرم عبيد 

غرفه L من شقه

117 - احمد اسامه سعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3230 

ورقم قيد 28420    محل رئيسى  عن مقهي وتقديم مشروبات دون تقديم المشروبات الكحوليه, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 11 حاره بركه الحاجب محل

118 - ياسين محمود حسين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 22,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3231 ورقم قيد 28421    محل رئيسى  عن المقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 7 شارع احمد 

الخشاب - شقة

119 - نجلء احمد سيد عبد الباقي المصري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 3232 ورقم قيد 28422    محل رئيسى  عن تجارة طيور واسماك الزينه وحيوانات اليفه وطعام 

الحيوانات, بجهة محافظة القاهرة مربع 1137 ق 8 ش مصطفي رفعت مساكن شيراتون محل رقم

120 - صيدلية خالد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3234 ورقم 

قيد 28424    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عقار 151 شركة العبد للتعاونيات والبناء الهضبه 

الوسطي المقطم محل رقم 16

121 - محمود حسن احمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3236 

ورقم قيد 28425    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة عقار 205 ش ترعة الجبل محل

122 - اشرف صابر محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3237 ورقم قيد 28426    محل رئيسى  عن بيع وصيانة المواتير, بجهة محافظة القاهرة عقار 40 المشروع 

السويسري أ ش احمد الزمر الحي العاشر ارضي محل

123 - احمد السعدنى محمود عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3238 ورقم قيد 28427    محل رئيسى  عن تجاره خردوات, بجهة محافظة القاهرة قطعه 23 ب ش 79 حسنين 

هيكل بلوك 54 مدخل 6 محل

124 - هاله عبدالرحمن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3239 ورقم قيد 28428    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 18 مشروع 

اهالينا 2 - محل رقم 7
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125 - مينا وعد ا ايليا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3240 ورقم قيد 

28429    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش الحوتي الزهراء الدور 

الول فوق الرضي شقه

126 - محمود محمد اسماعيل سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3242 ورقم قيد 28430    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش الحكيم 

الزهراء - محل رقم 1

127 - عماد عوض ملك عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3245 

ورقم قيد 28431    محل رئيسى  عن بقاله وبيع سجائر ومعسل, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 ش اسماعيل 

الفلكي محل

128 - احمد حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3248 

ورقم قيد 28432    محل رئيسى  عن تجارة الثاث المنزلي, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 157 مساكن 

اطلس الكويت الدور الرضي شقه

129 - هند خالد رشاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3249 ورقم 

قيد 28433    محل رئيسى  عن توريد خرده, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش ابو سريع غباشى من ش 

احمد عرابى محل

130 - اسلم جمعه سلمه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3251 ورقم قيد 28434    محل رئيسى  عن توريدات خرده, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 حاره جاد من 

ش محمود عزو -شقه

131 - محمود فوزي ابو العزم مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3252 ورقم قيد 28435    محل رئيسى  عن تجارة عطور ومستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش 

كلوت بك محل رقم 4

132 - سامح علي سعيد عبدا حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3253 ورقم قيد 28436    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات واقمشة ستائر, بجهة محافظة القاهرة بلوك 78 

مدخل 3 ش طلخا القصيرين امام باتا محل

133 - هشام نصر محمد الراعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3255 

ورقم قيد 28438    محل رئيسى  عن خياطة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 13 ش عبدالرازق السنهوري محل

134 - علي ماجد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3260 

ورقم قيد 28440    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت ومشروبات )دون المشروبات الكحوليه(, بجهة محافظة 

القاهرة محل اسفل كوبري الحجاز

135 - يوسف حسن محمود محمد عواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3264 ورقم قيد 28441    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه وهدايا واكسسوارات, بجهة محافظة القاهرة 2 

ش الرحمن الرحيم تقسيم زهراء النزهه الجديده بلوك 32

136 - علي محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3266 

ورقم قيد 28442    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ش الروضه من ش الخمسين

137 - شيرين عوض محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3267 ورقم قيد 28443    محل رئيسى  عن بيع منظفات بجميع انواعها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 102 

ش عمارات بني سويف السبعين فدان المقطم محل
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138 - محمد محمد شرف ابو عيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3268 

ورقم قيد 28444    محل رئيسى  عن تجاره اللبان و مشتقاتها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش محمود 

عمار الهجانه محل

139 - ياسمين امين محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3269 

ورقم قيد 28445    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 20 شارع خالد بن الوليد 

عزبه الهجانه محل

140 - محمد قرني محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3270 

ورقم قيد 28446    محل رئيسى  عن بيع اجهزة الهواتف المحموله ومستلزماتها وصيانتها, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 2 ش محمود خاطر دور ارضي محل

141 - أحمد مجدى عبدالحميد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3274 ورقم قيد 28447    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع )داخل جمهورية مصر العربية(, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم35 شارع عزيز المصرى- الدور الول مكرر- شقة

142 - عصام احمد خليل احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3275 ورقم قيد 28448    محل رئيسى  عن توريد سماعات ومستلزمات طبيه )دون الدويه(, بجهة محافظة 

القاهرة شقه رقم 1 بدور الميزانين بالعقار 36 ش اسماعيل رمزي

143 - سارة محمد عبدالرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3279 ورقم قيد 28449    محل رئيسى  عن مركز تجميل )دون إجراء العمليات الجراحية(, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم10 شارع القدس ولى العهد- الدور الرضى- شقة2

144 - محمد رمضان ابراهيم السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3281 ورقم قيد 28450    محل رئيسى  عن ادارة المطاعم, بجهة محافظة القاهرة القعار رقم 8 أ ش الدويدار 

شقه رقم 6

145 - عبدالرحمن حسن عبداللطيف حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 3290 ورقم قيد 28452    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وديكور خشبي, بجهة محافظة القاهرة ش 

ابراهيم يوسف ش ال علي من ش السادات عزبة زينب الوكيل دور ارضي محل

146 - سعيد مصطفى عويس مصطفى بكر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 3291 ورقم قيد 28453    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 34 اشرف حافظ من ش 

حسنين دسوقى حدائق المعادى محل

147 - منصور محمد علي عميره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3292 

ورقم قيد 28454    محل رئيسى  عن مكتبه ادوات مدرسيه وخردوات, بجهة محافظة القاهرة عقار 12 ش 

الرزاز منشاه ناصر الدور الرضي رقم 1 محل

148 - اسلم عرفه همام رشوان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3293 

ورقم قيد 28455    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نص الي, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 ش مدرسة 

الراشد زهراء السلم تقسيم ابوالعز

149 - رومانى جميل رزق ا حنا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3296 ورقم قيد 28456    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 245 

شارع جسر السويس - محل

150 - احمد صبحي محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3299 ورقم قيد 28457    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 20 ش محمد 

ابراهيم شحاته محل
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151 - احمد محمد علي حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3301 ورقم قيد 28458    محل رئيسى  عن تسويق الكتروني وتصميم برمجيات بموجب موافقه امنيه رقم 

1002 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة بلوك 21 مشروع ناصر ارض الجنينه غرفه من شقه

152 - احمد شاكر شريف حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3307 ورقم قيد 28459    محل رئيسى  عن تركيب ماكينات الصراف اللي في مواقعها ) بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه في حدود المصرح به قانونا (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 953 ش كورنيش النيل الدور 

الثالث غرفه من الشقه

153 - رمضان محمد حسين عوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3308 ورقم قيد 28460    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش عليا 

الكويتيه المرج الغربيه بالدور الرضى شقه

154 - اسامه علي احمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3309 ورقم قيد 28461    محل رئيسى  عن خدمات محمول بيع اكسسوارات و صيانه محمول, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 1 ش عمر بن الخطاب من ش 9 حدائق المعادي محل

155 - عبدالرحمن صلح الدين احمد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 3319 ورقم قيد 28463    محل رئيسى  عن بيع وتوريد قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القاهرة 5 

ش حسين الحلواني من ش مؤسسة الزكاه

156 - مينا اميل فايز عازر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3322 ورقم 

قيد 28464    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزه ) دون الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 14 ج ش عويس منشية البكري شقه رقم 2

157 - احمد مسلم احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3328 

ورقم قيد 28465    محل رئيسى  عن مطعم فول و طعميه و مشويات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش 

محمد عطويه من ش محمد كامل حسين محل

158 - محمد حساني سيد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3330 

ورقم قيد 28466    محل رئيسى  عن بيع احذيه ومنتجات جلديه والملبس ) دون الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 30 ش الزهراء نيركو الشطر الثالث محل

159 - محمد محمد احمد انور خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3331 ورقم قيد 28467    محل رئيسى  عن توريدات مصنوعات جلديه و شنط, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

3 عطفه حسن بدوى كوم الشيخ سلمه بالدور الول شقه رقم 2

160 - احمد على محمود عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3332 

ورقم قيد 28468    محل رئيسى  عن كوفى شوب تقديم مشروبات ساخنه, بجهة محافظة القاهرة 37 أ ش سنان

161 - علء محمد محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3333 

ورقم قيد 28469    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه و دش, بجهة محافظة القاهرة عقار 71 أ ش الظاهر 

محل

162 - حمادة دسوقي السيد الشناوي تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3336 ورقم قيد 28470    محل رئيسى  عن توريدات طيور مجمده, بجهة محافظة القاهرة عقار 14 ش حسن 

المأمون -شقه

163 - محمد يونس حسين رزق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3338 

ورقم قيد 28471    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 62 شارع وابور المياه محل
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164 - صمائيل رشدي خليل عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3339 ورقم قيد 28472    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع تحف رخام, بجهة محافظة القاهرة اخر ش الحسيني 

وهو نفسه 7 ش سعد زخاري منشاه ناصر بالرضي ورشه

165 - محمود كارم عبد الفتاح يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3341 ورقم قيد 28474    محل رئيسى  عن صناعه ملبس فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 5 شارع حسين عمار عزبه الوابور شقه

166 - رضا ملك فايز ملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3342 ورقم 

قيد 28475    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 42 شارع عفيفى عفت - محل

167 - جرجس فرج شفيق بسخيرون تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3346 ورقم قيد 28476    محل رئيسى  عن تجارة ورق تصوير ) بموجب شهاده موافقه امنيه رقم 2040 

بتاريخ 23 \3\ 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش السلم من ش الصرف الصحى -العزبة البيضاء- 

محل

168 - هبه على عبدالظاهر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3352 ورقم قيد 28477    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزمات والدعايه 

والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 6 ح بركات من ش الرزاز منشاه ناصر - شقه 

بالدور الول رقم 2 فوق الرضى

169 - محمد السعيد الجوهري محمد الجوهري تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 3354 ورقم قيد 28478    محل رئيسى  عن تصدير واستيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 

من المجموعه 6 ( وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 55 شارع نجيب الريحاني -الدور السادس 

بعد الرضي -شقه 607 -القاهرة

170 - اسراء احمد كمال الدين علي حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 3356 ورقم قيد 28479    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة القاهرة ش محمد نجيب

171 - عادل جلل محمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3359 

ورقم قيد 28480    محل رئيسى  عن بيع نظارات شمسيه وساعات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 93 ش 

عمارات الظباط -المعصره -محل

172 - ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم الدسوقى وهبه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 3360 ورقم قيد 28481    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش 

الوقاف محل رقم 22

173 - ميلد فؤاد صليب سمعان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3362 

ورقم قيد 28482    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 حارة عبده محمد 

واجهه حارة الجامع شبرا -الدور الرضي الول -شقه رقم 2

174 - جورجيت صلح فهيم نقده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3365 ورقم قيد 28483    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد الستانلس استيل ومستلزماته من الكسسوارات 

وقطع غيار ومستلزمات التكييف والتبريد, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش هاشم محروس ارض الدواجن 

امتداد جمال عبد الناصر -محل
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175 - علي ابراهيم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3367 

ورقم قيد 28484    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامة وتركيبات لنظمة الحريق والتكييف وكل 

ما يخص النظمة الكهروميكانيكية وكذلك التيار الكهربي )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعايه 

والعلن ودون توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 ش جمال الدين علي خيري من ش احمد 

مصطفي -النزهه الجديدة -ارضي -شقه رقم 2

176 - يوسف جمال محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3371 ورقم قيد 28485    محل رئيسى  عن بيع كماليات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 12 ش حسن ابراهيم 

عزبه شنوده -محل

177 - ابراهيم ابو السعود ابراهيم السحلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 3372 ورقم قيد 28486    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد 

الدعايه والعلن ودون توريد العمالة( وبيع الكتب ) فيما عدا الكتب الدينية والمصاحف والتوزيع والنشر والصحف 

والمجلت (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 21 اسكان الشباب 100م -شقه رقم 5

178 - ادهم ناصر مأمون العاصي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3377 ورقم قيد 28487    محل رئيسى  عن تجارة بقاله جملة وقطاعي, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 

شارع المجد روكسي -محل

179 - اميره عبد الجابر عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 3378 ورقم قيد 28488    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 52 ش ابو 

بكر الصديق من ش مخيمر محل

180 - محمود مصطفي محمود محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 3380 ورقم قيد 28489    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ودون مواد الدعايه والعلن ودون توريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة عقار 9 موقع 32 /50 ش المطريه 

العمومي ابراج التعمير والسكان -محل 9

181 - مايكل ثروت فهمى ابادير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3383 

ورقم قيد 28490    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القاهرة شارع رضوان سكران من شارع 

مؤسسه الزكاه كفر ابوصير - مصنع

182 - سامح عبد الرحمن حسن البرماوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 3384 ورقم قيد 28491    محل رئيسى  عن تجارة اغذيه ومستلزمات حيوانيه, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم قطعه 5441 ش الجامعه الحديثه المقطم محل

183 - مريان رفعت امين عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3385 ورقم قيد 28492    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 ش انس بن مالك 

الهجانه-محل

184 - سيد نبيل محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3389 ورقم 

قيد 28494    محل رئيسى  عن توريدات خردة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش ابو الفتوح عبدا من ش 

احمد عرابي -شقه

185 - احمد رمضان جلل جابر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3390 

ورقم قيد 28495    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 10 ش كمال عنب ارض الجمعيه -

محل رقم 10 الدور الرضى

186 - سفين فاروق تكل غالي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3393 

ورقم قيد 28496    محل رئيسى  عن بيع طلمبات مياه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 359 تقسيم عمر بن 

الخطاب بالدور الرضي محل
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187 - مونيكا عاطف قزمان جادا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3395 ورقم قيد 28497    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى دون الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 88 ش الحجاز-الرضى -محل

188 - احمد اشرف مصطفي امبابي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3397 ورقم قيد 28499    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة)دون اعادة تدويرها(, بجهة محافظة القاهرة 

20و22 شارع فوزي الشتوي واجهه جسر السويس -حجرة من شقه

189 - خليفه للنقل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3398 ورقم قيد 

28500    محل رئيسى  عن خدمات نقل البضائع بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز النقل البري 

والدولي, بجهة محافظة القاهرة 49 عماره 3 مشروع دجله تاورز جنوب م نصر شقه

190 - طارق محسن عبد العظيم ابو بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3399 ورقم قيد 28501    محل رئيسى  عن توريدات وتصدير ماكينات التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة 

شقه بالقطعه 99 تقسيم الفردوس الدور الرضي شقه رقم 3

191 - محمد حسن مهنى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3400 

ورقم قيد 28502    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة 67 ش داير الناحية الوايلى الكبير -محل

192 - محمد رمضان محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3401 ورقم قيد 28503    محل رئيسى  عن تغيير زيوت وبيع زيوت وفلتر, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع 

عشره الهايكستب امام نقطه الهايكستب محل

193 - حماده موسى احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3405 

ورقم قيد 28504    محل رئيسى  عن نقل بضائع وايجار سيارات لحساب الغير) دخل جمهوريه مصر العربية 

وبعد الحصول على التراخيص اللزم من جهاز النقل البرى والدولى (, بجهة محافظة القاهرة عقار 75 ش صالح 

الجعفرى منشية السد العالى برج الندى 1- محل

194 - محمد مصطفي عبد القوي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3411 ورقم قيد 28506    محل رئيسى  عن ورشه خراطة معادن ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 1 ش مصطفي مرزوق عزبه العرب محل

195 - محمد خالد عبد النبى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3412 ورقم قيد 28507    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة جمله فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 22 ش الجيش -الدور الول -شقه رقم 1

196 - مروه علي حسن علي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3413 ورقم قيد 28508    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش العرب محل

197 - جرجس عاطف نجيب عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3416 ورقم قيد 28509    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافيهات والميني ماركت, بجهة 

محافظة القاهرة قطاع b السوق الشرقي الرحاب محل 96

198 - باسم سعد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3420 

ورقم قيد 28510    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ميدان الوبرا -

الدور الثالث -محل رقم 11

199 - مريم فيكتور جرجس يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3421 ورقم قيد 28511    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه فيما عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 6 شارع زهران محل
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200 - محمود احمد شوقي محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3427 ورقم قيد 28512    محل رئيسى  عن محل بيع كبده وسجق, بجهة محافظة القاهرة 10 ش عشره الوايلي 

الكبير

201 - ياسمين عادل حسنين ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3429 ورقم قيد 28513    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة عقار 41 ش جعفر والى 

محل

202 - عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3430 ورقم قيد 28514    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد طيور ودواجن مجمدة ومواد غذائيه, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 15 ش 8 من ش الجدوي الهجانه محل 1

203 - محمد احمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3433 

ورقم قيد 28515    محل رئيسى  عن شحن بضائع داخلى, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع امتداد رمسيس 

المهمات - شقة

204 - وليد محسن قبيسى حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3434 ورقم قيد 28516    محل رئيسى  عن بيع وتوريد لوازم الورش, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 34 

شارع محمود صبحى حوض الزهور -الدور الرضى -محل

205 - حمام محمد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3435 ورقم 

قيد 28517    محل رئيسى  عن تطهير خزانات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 72 مساكن عبد الجليل ال 70 

فدان المقطم شقه

206 - زينب عبد الحارس جلق ادريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3437 ورقم قيد 28518    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 139 

ش طومنباي محل

207 - محمود نصر الدين العيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3439 

ورقم قيد 28519    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 عقار رقم 10 ب 

المجاوره التاسعه التجمع الول

208 - مني عبد العزيز معوض الخولي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3440 ورقم قيد 28520    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن 

والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 مشروع ال 8 عمارات الحي العاشر مدينه نصر اول الدور الخامس 

شقة رقم 11

209 - احمد مصطفى منير سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3441 

ورقم قيد 28521    محل رئيسى  عن مقاولت تركيب و صيانه المصاعد الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 11 شارع احمد الزمر الحى العاشر- غرفة من شقه

210 - اكرامي مفرح السيد ابو كرش تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3444 ورقم قيد 28522    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه واجهزه كهربائيه ومنزليه ومنظفات, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 12 ش حسني مبارك عزبه الهجانه ثالث محل

211 - عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 3445 ورقم قيد 28523    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القاهرة 6 ش اسحاق يعقوب 

محل رقم 1

212 - محمود مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3447 

ورقم قيد 28524    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 47 - 94 ش العلويا
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213 - اسلم ايمن عبدا بدران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3448 

ورقم قيد 28525    محل رئيسى  عن تصدير والتجارة والتوزيع ) مواد غذائية مجمدة (, بجهة محافظة القاهرة 

51 السكه البيضا - الدور العاشر -شقة 37

214 - عمر عبد الباري سعد عبد ا مكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 3449 ورقم قيد 28526    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

198 عمارات صقر قريش محل

215 - احمد ابو الخير امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3452 

ورقم قيد 28527    محل رئيسى  عن بيع فول, بجهة محافظة القاهرة 15 اسلم حمامات القبه -محل رقم 3

216 - اندرو وحيد اسحق بسطوروس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3456 ورقم قيد 28528    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و مواد الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 117 ش السكه الحديد ع بخيت م ناصر 

الدور الرضى محل رقم 1

217 - عماد مرقص ملك مقله تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3459 

ورقم قيد 28529    محل رئيسى  عن تجاره ذهب خام بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من مصلحه االدمغة 

والموازيين التابعه لوزاره التموين والتجارة الداخليه, بجهة محافظة القاهرة 10 ش المقاصيص الصاغه الدور 

الرضي محل 2

218 - مصطفى احمد شعبان سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3460 ورقم قيد 28530    محل رئيسى  عن شحن وتفريغ بضائع) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4/3 شارع حى البساتين من ش الجزائر -شقة رقم 3

219 - محمد سيد حسانين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3462 ورقم قيد 28532    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9376 

الحى الثامن الهضبة الوسطى - محل رقم 2

220 - مؤسسه توفيق للعطاره والعلفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3464 ورقم قيد 28533    محل رئيسى  عن بيع عطاره وعلفة, بجهة محافظة القاهرة عقار 40 ش الحريه -

الرضى -محل

221 - احمد نعيم مصلحي عرفه خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3467 ورقم قيد 28534    محل رئيسى  عن كوافير رجالي, بجهة محافظة القاهرة ش ال 27 ابو رجيله قسم 

السلم محل

222 - محمد عصام الدين عبد المقصود مرسي حماده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 3473 ورقم قيد 28536    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 47 مدخل ب الحي السويسري محل

223 - احمد سيد محمود حشيش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3475 

ورقم قيد 28537    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة 30 ش 6 اكتوبر مزلقان 

العشرين -3

224 - راويه ابوشوشه عبد الغنى كفرانه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3481 ورقم قيد 28538    محل رئيسى  عن توريدات عامه واداره وتشغيل مصانع التجهزات الغذائى بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 192 البنفسج 5 التجمع الول -الدور الول -

شقه 2
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225 - احمد سامي سيد محمد حويط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3490 ورقم قيد 28539    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار وزيوت سيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار 78 

مساكن القاهره خلق مدرشه عمار بن ياسر محل

226 - رشا رضا البدرى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3491 

ورقم قيد 28540    محل رئيسى  عن بيع هدايا وعطور, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 57 ش عثمان بن 

عفان -محل رقم 2

227 - حسام حسن عبد العال احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3495 ورقم قيد 28541    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 32 شارع علي 

باشا محل

228 - ابراهيم محمد عبد الجابر عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 3501 ورقم قيد 28542    محل رئيسى  عن تصدير وتجارة الملبس الجاهزة واكسسوارتها دون الملبس 

العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة 56 ش عبدالرحمن ناصية البراديز - محل

229 - سيد عبد العدل محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3503 ورقم قيد 28543    محل رئيسى  عن  توريد وتجارة الدوات الصحيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

3 ش عبد الحليم محمود - محل

230 - احمد اشرف ابو ضيف على احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3504 ورقم قيد 28544    محل رئيسى  عن نقل عمال و توريدات, بجهة محافظة القاهرة 6 عمارات السعوديه 

شارع عبد الرازق متفرع من الباحثه الدور السادس شقه 14

231 - رياض مرزوق جادا مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3505 ورقم قيد 28545    محل رئيسى  عن ورشة كماليات منزليه خشبيه, بجهة محافظة القاهرة 105 ش 

محمد متولي الشعراوي ش 15 الخمسين ابرورجيله

232 - ابانوب منير ابو اليمين بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3509 ورقم قيد 28546    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارت وهدايا ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة 

24 شارع طارق عزبة النخل الغربية - محل

233 - ابو السعود احمد حسن بصل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3516 

ورقم قيد 28548    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 2 حاره الحريه من ش مكه عرب الطوايله دور ارضى محل

234 - رنا لويد جورج زخريا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3519 

ورقم قيد 28549    محل رئيسى  عن بيع دهب وفضة, بجهة محافظة القاهرة عقار14 ش شمس الدين الذهبى 

كلية البنات - محل

235 - محمد عمرو شرف علي عواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3525 ورقم قيد 28550    محل رئيسى  عن صيانة اجهزه كهروميكانيكيه, بجهة محافظة القاهرة 21 ش عبدا 

دراز محل بالرضي

236 - محمد شفيق احمد شفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3526 

ورقم قيد 28551    محل رئيسى  عن تجارة وتعبئه وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 96 

شارع مصطفى كامل - شقه

237 - حسام محمد جوده احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3527 

ورقم قيد 28552    محل رئيسى  عن مطعم كريب وبيتزا, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 ش ابراج نوار 

محل
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238 - مصطفى حسين ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3529 ورقم قيد 28553    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 100 ش شبرا - محل رقم 9

239 - ديفيد خالد صديق جيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3546 

ورقم قيد 28556    محل رئيسى  عن صناعة الصيني والخزف والفخار, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش 

محمد بربش من العبور الحرفيين شقه

240 - عبدا ابراهيم السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3555 ورقم قيد 28557    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش امتداد 

رمسيس الدور الرضي شقه رقم 1

241 - عليه صالح محمود عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3557 ورقم قيد 28558    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة 5 ش حامد خلف ش 

المركز الجتماعي من ش عبد ا الرفاعي

242 - محمد فكري محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3560 

ورقم قيد 28559    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة دون الملبس العسكرية ومستلزماتها, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 41 ش خلف من الترعة البولقية محل

243 - محمود شبل علي صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3563 

ورقم قيد 28560    محل رئيسى  عن ورشة احذية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 زقاق بنت درهم من 

شارع العروسي باب البحر ورشة

244 - بكار محمد سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3565 

ورقم قيد 28561    محل رئيسى  عن بيع وتوريد اللحوم والمواد الغذائية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 أ ش 

محمد شحته من ش عبد الحميد مكي محل رقم 2

245 - صيدلية ابراهيم حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3566 ورقم 

قيد 28562    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5604 الحي الرابع بالهضبه الوسطي 

من ش البطل متفرع من ش 33 المقطم محل

246 - محمد احمد عبد الله عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3570 ورقم قيد 28563    محل رئيسى  عن توريدات بلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 ش حسن 

الفقي شقة

247 - محمود علي محجوب محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3572 ورقم قيد 28564    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 1 ش 127 من مسجد الوطنيه شقه رقم 3

248 - محمود سمير محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3574 ورقم قيد 28565    محل رئيسى  عن توريد وإستيراد السيارات, بجهة محافظة القاهرة 13ش النزهة 

مشروع رابعة الستثمارى- الدور التاسع شقة94

249 - عمر محمد منصور جريده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3575 

ورقم قيد 28566    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه وادوات البناء, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 17 

مجاورة 7 التجمع الول محل 6

250 - محمد صلح عبدالحليم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3578 ورقم قيد 28567    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه ومواتير مياه, بجهة محافظة القاهرة عقار 34 ش 

مؤسسة الزكاه عزبة النخل تقسيم الندلسي محل

Page 21 of 49 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

251 - امير ابراهيم عثمان صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3580 

ورقم قيد 28568    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القاهرة 48 المجاوره 4 

التجمع الول محل رقم 2

252 - احمد حسن ابراهيم محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3581 ورقم قيد 28569    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة عقار 11 ش 

الخرنفش قسم الجمالية - محل رقم 2  - بالدور الرضى

253 - صفيه عبدالناصر صالح على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3591 ورقم قيد 28570    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 17 المجاورة 8 

التجمع الول - محل

254 - مهران عادل بخيت مهران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3593 

ورقم قيد 28571    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه جملة, بجهة محافظة القاهرة 393 شارع بورسعيد 

درب السعادة محل

255 - فايد عزت محمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3595 

ورقم قيد 28572    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 25 ش عثمان بن 

عفان  من ش الشيخ منصور - محل

256 - بسام علم هاشم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3596 ورقم 

قيد 28573    محل رئيسى  عن مطعم حمام مشوي, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 عماره رقم 1 عمارات 

الشركه السعوديه

257 - مرقس قدسى صبرى فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3597 

ورقم قيد 28574    محل رئيسى  عن  ورشة نجاره بموجب شهادة اتحاد الصناعات المصرية رقم 5561, بجهة 

محافظة القاهرة عقار48 ش عبدالرحمن محمد - محل

258 - محمد علي احمد الختيار تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3598 ورقم قيد 28575    محل رئيسى  عن تسويق وتطوير وتنمية عقارية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

37 ش مكرم عبيد دور السابع شقة رقم 7

259 - احمد ماهر صابر عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3600 ورقم قيد 28576    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش الحاج حسن الحداد 

عزبة الهجانه شقه

260 - رضا سيد ابو الليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3601 

ورقم قيد 28577    محل رئيسى  عن تجارة الورقيات, بجهة محافظة القاهرة عقار 75 السويسري ب الحي 

العاشر الرضي محل 1

261 - احمد مصطفي عابدين النور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3604 ورقم قيد 28578    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار وكماليات السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

59 الحي السويسري أ الحي العاشر دور ارضي محل

262 - محمود سيد حسن قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3607 

ورقم قيد 28580    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة القاهرة رقم العقار 6 ش السيد علي الندلس 

عزبة النخل محل

263 - احمد خليل احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3608 

ورقم قيد 28581    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت سريعه ) كريب (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 63 ش 

ذاكر حسين الحي السابع بلوك 78 محل بالدور الرضي
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264 - عمرو الغمرى محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3612 ورقم قيد 28582    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 89 شقة1 ش 

عمارات الشروق خلف النادى الهلى

265 - محمد محمد داؤد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3613 

ورقم قيد 28583    محل رئيسى  عن تجارة الجملة الخاصة والقمشة والحذيه والملبس فيما عدا الملبس 

العسكرية واكسواراتها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 93 شارع الزهر عمارة سكر الجديدة محل فاترينة رقم 

53

266 - سامح للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3614 ورقم قيد 

28584    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 43 أ مجاوره 6 التجمع  الول 

شقه رقم 1

267 - صيدلية رول الزكي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3616 

ورقم قيد 28585    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 28 مشروع المل ش 233 دجله المعادي 

محل 5

268 - جمعه فتحي عطيه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3618 

ورقم قيد 28586    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائية والدش, بجهة محافظة القاهرة 10 منشية التحرير 

بالدور الرضي محل

269 - عبد النبي عبد الحي علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3621 ورقم قيد 28587    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة القاهرة ش الجمهورية حارة 

عرابي محل

270 - محسن محمد ابو بكر عابدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3622 ورقم قيد 28588    محل رئيسى  عن بيع كماليات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 49 المؤرخ محمد 

رفعت النزهه الجديده محل رقم 2

271 - سعد مجدي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3623 

ورقم قيد 28589    محل رئيسى  عن تجارة عطور وزجاج فارغ, بجهة محافظة القاهرة عقار 14 ش الجامع 

الحمر الرضي محل

272 - مها فوزي عبدالستار جاد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3624 

ورقم قيد 28590    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات جديد جمله وتجزئه, بجهة محافظة القاهرة ش 

الجامع تقسيم سيد غريب الحرفيين محل

273 - هشام جمعه رسمي عيد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3626 

ورقم قيد 28591    محل رئيسى  عن توريد مكونات لوحات كهربائية وتوريدات كهروميكانيكيه, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 27 ش عرابي وسط البلد الدور الول محل رقم 4

274 - محمد حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3627 

ورقم قيد 28592    محل رئيسى  عن مقاولت اعمال متكاملة وتوريدات عامة فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر 

والدعاية والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة 24 ش الشهيد مصطفي رياض المنطقة الولي غرفة رقم 1 

شقة رقم 2
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فروع الفراد

1 - عمرو محمد حسين على  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   3324 ورقم قيد   21640  محل فرعى  عن 

ورشة ملبس  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2ش حبيب تادرس

2 - عمرو محمد حسين على  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   3327 ورقم قيد   21640  محل فرعى  عن 

ورشة ملبس  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 76ش أحمد إسماعيل

3 - عصام محمد امين على  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3392 ورقم قيد   5707  محل فرعى  عن 

استيراد و تصدير  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 5 عمارات مصر للتعمير مشروع 41 عماره رقم 22

4 - خالد السيد عبد القادر شملول  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3403 ورقم قيد   14015  محل فرعى  

عن مكتب استيراد فيما عدا )المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6(  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 

/ 9ش دوليتان الساحل  شقة رقم 7

5 - كريم يوسف على يوسف  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3374 ورقم قيد   21345  محل فرعى  عن 

تجارة الملبس  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل b18 مول فيوتشر 1 اسكان ال 100 متر

6 - شريف فرغل عبدالله عبد الرحيم  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3407 ورقم قيد   27806  محل 

فرعى  عن بيع اكسسوارات التدخين  بجهة محافظة القاهرة دنموذج ب عماره 1 ابراج الشرق للتامين الصحى محل 

بالرضى

7 - حسام عبد الفتاح عبد الصادق حسين  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3369 ورقم قيد   27986  محل 

فرعى  عن  اضافة / نشاط ورشة تصنيع اثاث  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 5 حاره ابوى الغيط من 

شارع السيدة خديجة

8 - محمد عاصم احمد عبدا  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   3466 ورقم قيد   7589  محل فرعى  عن 

مكتب استيراد و تصدير و توريد قطع غيار و مشتملت الحاسب اللى  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضى 

10 ش ابو السرور البكرى من الخليفه المأمون

9 - محمد عاصم احمد عبدا  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   3470 ورقم قيد   7589  محل فرعى  عن 

مكتب استيراد و تصدير و توريد قطع غيار و مشتملت الحاسب اللى  بجهة محافظة القاهرة شقه بالدور الرابع 

بالعقار 49 ش القريزى م البكرى) مقر ادارى(

10 - وليد حسين السيد عبدالعال عبدا  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   3549 ورقم قيد   20947  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح تسويق عقاري  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن / عمارة 21 بلوك 

6 ت 8 الشطر الثالث عشر قسم البساتين

11 - محمود برعى عبدا عبدالرحيم  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   3553 ورقم قيد   22123  محل 

فرعى  عن بيع عصائر ) مانجو و فراوله (  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 90 ش السيد الميرغني
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قيود الشركات

1 - عماد جمال الدين محمد محمد وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    3030 ورقم قيد  28313    مركز عام  عن بيع مصنوعات جلدية  بجهة محافظة القاهرة مجموعة 

30 الرحاب المرحله التاسعة - التجمع الخامس الرحاب - فيل 46

2 - محمد الشيخ وشريكة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    3122 

ورقم قيد  28358    مركز عام  عن التوكيلت التجارية وتجارة الدوات الكهربائية وطلمبات المياه وقطع 

غيارها  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم45 شارع نجيب الريحانى- حل رقم1

3 - محمد ناصر وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    3130 

ورقم قيد  28362    مركز عام  عن توريد مهمات ومستلزمات الفنادق  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم2 ش 

بيومى نصار- الدور الخير- شقة رقم6

4 - عمرو السيد مهدى مصطفى صيام و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع    3186 ورقم قيد  28396    مركز عام  عن تجاره الجهزه الطبيه  بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 46 ش المواردى دور اول شقه

5 - ممدوح عبد الكريم احمد و شريكه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

3233 ورقم قيد  28423    مركز عام  عن تجاره لعب اطفال و الخردوات  بجهة محافظة القاهرة عقار 2 ش 

الجامع ناصيه 2 درب محمود حاره اليهود ناصيه قاعه الفضه محل

6 - محمد عبد الغفور عبد الرزق سرحان وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    3254 ورقم قيد  28437    مركز عام  عن خدمات النظافة دون توريد العماله 

وجمع المخلفات دون اعادة تدويرها ومكافحة حشرات  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 187 شارع ترعه 

البولقيه - حجره من شقه

7 - سامح عبد المنعم و فؤاد توفيق يوسف شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    3256 ورقم قيد  28439    مركز عام  عن جميع اعمال الصيانه و النشاءات البتروليه و المقاولت 

العامه  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 22/21 شارع 500 برج الميزان الميراج الدور الول فوق الرضى 

حجره من شقه رقم 4

8 - صفوت محمد السيد عبدالعال وشريكة شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    3288 ورقم قيد  28451    مركز عام  عن القيام بأعمال توريد وتصدير وصيانة الجهزة الطبية  

بجهة محافظة القاهرة 56شارع محمد على روضة

9 - ايهاب صليب حنا وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

3388 ورقم قيد  28493    مركز عام  عن تسويق وتوزيع وتصدير  وتجارة المستحضرات الدوائية 

والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية ولوازم وكواشف المعامل الطبية والكيميائية و مستحضرات التجميل 

والمحاليل الطبية والكيميائية وتصنيع المستحضرات الدوائية والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل 

والمستلزمات الطبية والمحاليل الطبية والكيميائية لدى الغير والتوريدات  بجهة محافظة القاهرة عمارة 11 

مشروع اسكان السويسرى أ ) 5002وحده( الحى العاشر المطقة الولى - الدور الثالث - شقة 8

10 - محمد سعد سيد محمد و شريكه محمد حسن محمد حسين شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    3396 ورقم قيد  28498    مركز عام  عن تجاره الملبس الجاهزه ) فيما عدا 

الملبس العسكريه و اكسسوارتها (  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 15 ش الجيش محل رقم 1

11 - أسامة حسين سيد محمد وشريكتة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    3410 ورقم قيد  28505    مركز عام  عن تجارة احذية وشنط حريمى  بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم89 ش محمد حسين هيكل- محل

12 - راشد محمد عبدالفتاح وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

3461 ورقم قيد  28531    مركز عام  عن نقل وتدوير مخلفات )بموجب شهاده من إتحاد الصناعات(  بجهة 

محافظة القاهرة 36شارع الثورة ارض الشركة
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13 - سيد حميده زكى و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

3534 ورقم قيد  28554    مركز عام  عن اداره التطبيقات و المواقع اللكرونيه و خدمات الدفع اللكترونى 

بموجب موافقه امنيه برقم 12 لسنه 2022  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 52 ش مكرم عبيد بالدور السادس 

حجره من شقه

14 - سليم صالح عبدالعليم وشريكة محمد عيسى عبدالعليم شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    3545 ورقم قيد  28555    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتأجير معدات 

وتوريدات  بجهة محافظة القاهرة 51 ح الفرن من شارع السكة الحديد - عزبة بخيت - منشأة ناصر

15 - سامى شاكر و شريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

3606 ورقم قيد  28579    مركز عام  عن اداره و تشغيل المطاعم  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 88 ش 

عمار بن ياسر النزهه شقه رقم 4

فروع الشركات

1 - اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن   قيدت 

فى   25-05-2022 برقم ايداع    3486 ورقم قيد   28142   فرعى  عن بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة 

القاهرة 10 الشارع الجديد

2 - اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن   قيدت 

فى   25-05-2022 برقم ايداع    3488 ورقم قيد   28142   فرعى  عن تجاره و توزيع و توريد و تعبئه و 

تغليف المواد الغذائيه  بجهة محافظة القاهرة 10 مساكن النيل ان م 1 س 4 الشارع الجديد بجوار كشرى هند

3 - محمد نبيل حسين و مينا ميخائيل بنيامين شنوده و شركائهم   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

3498 ورقم قيد   2172   فرعى  عن استيراد وتصدير و توكيلت تجارية و مقاولت عامة واستصلح اراضى 

واستيراد اللت والمعدات الزراعية و توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر  ومستلزماته ودون الدعاية والعلن(  

و انشاء او تشغيل و اداره و صيانه محطات تحليه و تكرير مياه الشرب و شبكات توزيعها و خطوط نقلها انشاء 

او تشغيل و اداره و صيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى و التقنيه و توصيلتها حفر ابار مياه  

بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 2 بالمنطقه الصناعيه ال 250 فدان

4 - مؤسسة عزام و شريكه للتوريدات العمومية   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3629 ورقم قيد   

28593   فرعى  عن اصبح/توريدات عمومية  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان مول البستان باب 

اللوق

5 - مؤسسة عزام و شريكه للتوريدات العمومية   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    3629 ورقم قيد   

28593   فرعى  عن اصبح/توريدات عمومية  بجهة محافظة الجيزة 7 ش العبور مدكور - الملك فيصل
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 محو - شطب

1 - أصبح/ مروان لتجارة الكيماويات  تاجر فرد سبق قيده برقم   24562 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  

4327 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

2 - سيد عيد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20981 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  4423 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

3 - الهام محمد مصطفي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   24695 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  4549 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

4 - ماجد السيد محمد طاش  تاجر فرد سبق قيده برقم   18480 قيد فى 15-12-2019 برقم ايداع  6211 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

5 - حسين زين العابدين عبدالوهاب حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   22246 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  

267 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجاره

6 - عماد محمد على سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12822 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع  331 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

7 - نادر نجيب ميخائيل ونيس ميخائيل النخيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18664 قيد فى 30-12-2019 برقم 

ايداع  6553 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

8 - فايز عبدالحميد رحيم فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   22404 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع  589 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

9 - حازم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   778 قيد فى 13-09-2011 برقم ايداع  830 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

10 - حمد على عبدالسلم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   4054 قيد فى 08-10-2012 برقم ايداع  2763 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

11 - سارة عصام الدين كمال الدين محمود فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25765 قيد فى 2021-11-01 

برقم ايداع  6317 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

12 - ماريان ممتاز ناشد جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم   26583 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  7636 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

13 - وليد محمد عليوه السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1671 قيد فى 26-12-2011 برقم ايداع  1851 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل نرك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

14 - محمد سعيد طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2780 قيد فى 06-05-2012 برقم ايداع  1247 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

15 - خالد حسين عمر حسين الزنينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8641 قيد فى 13-02-2014 برقم ايداع  

600 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجاره

16 - يحيى محمد ابراهيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8812 قيد فى 03-03-2014 برقم ايداع  847 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

17 - حسن خليفه حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   15687 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع  4146 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

18 - جمال حافظ السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16160 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  633 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

19 - اسامة محمد احمد حسن الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20408 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع  

3294 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم ترك اللتجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري
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20 - ماهر جميل بخيت بشوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   12646 قيد فى 08-01-2015 برقم ايداع  109 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

21 - محمد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13220 قيد فى 16-02-2015 برقم 

ايداع  857 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجاره

22 - سمير يوسف عدلى رزق ا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   20963 قيد فى 16-09-2020 برقم 

ايداع  4392 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

23 - ناصر عوض محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   22710 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع  1180 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

24 - حسام على جابر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   25463 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  5816 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

25 - مارتينا محب نصحي خير  تاجر فرد سبق قيده برقم   26086 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  6844 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

26 - شعبان عبدالحليم شعبان عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14028 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع  

1946 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

27 - احمد صابر عبدالهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1769 قيد فى 18-01-2012 برقم ايداع  64 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

28 - محمود احمد محمد خليل الخطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   18670 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

5986 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

29 - مصطفى احمد محمود احمد البردعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20726 قيد فى 30-08-2020 برقم 

ايداع  3881 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

30 - منى عبد السلم احمد الشهيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22264 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع  

311 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

31 - ياسر احمد عمار همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   8970 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع  1055 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

Page 28 of 49 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

رأس المال

1 - شريف السيد عبدالعال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   20388 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   

3250 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - امتثال شحاته حناا شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   7477 قيد فى 04-11-2013 برقم ايداع   3257 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - علء محمد ابوالحسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   25554 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   5979 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - روماني عزت شاكر شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   10492 قيد فى 27-07-2014 برقم ايداع   3092 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - سناء صلح حشمت جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم   26527 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع   7532 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - رجب محمد عبدالفتاح فتيح تاجر فرد سبق قيده برقم   25058 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع   5129 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - محمد محمود حسن عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم   28377 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   

3151 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - مهاب محمود ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   27936 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع   

2284 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - صابر محمد زياده عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم   9387 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع   1602 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - محمود محمد عبدالحميد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم   20739 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع   

3913 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - عبد المريد عباس عبد الرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   17422 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع   

4185 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - عبد الحميد كرم دمرداش جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   20428 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   

3321 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - رفعت نروز سعد نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم   25538 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   5952 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمد عبدالعزيز محمود عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   12251 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع   

5439 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - دعاء عادل سيد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   25604 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   6067 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - ناهد طلعت قطب عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم   25921 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع   6562 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

17 - سامي عزت السيد حنفي تاجر فرد سبق قيده برقم   26243 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   7087 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - تعديل السم التجاري ليصبح علم للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   26873 قيد فى 

12-01-2022 برقم ايداع   254 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

19 - عصام وردانى جيوشى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   7312 قيد فى 08-10-2013 برقم ايداع   

3043 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - مصطفى رمضان ابو هريره احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19892 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع   

2456 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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21 - عمرو احمد فوزي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24849 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   4820 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - شادي عادل متري حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   25514 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع   5912 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - صادق سعيد توفيق بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   26671 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع   7804 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - احمد محمد عبد القادر حموده تاجر فرد سبق قيده برقم   1480 قيد فى 05-12-2011 برقم ايداع   

1626 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - أحمد محسن إبراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   22814 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع   1358 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - أحمد فاروق محمود همام تاجر فرد سبق قيده برقم   546 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع   580 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

27 - فاطمه الزهراء محمود عبدالحميد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   26612 قيد فى 23-12-2021 برقم 

ايداع   7706 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - شاديه محمد عبدالوهاب رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   992 قيد فى 09-10-2011 برقم ايداع   

1073 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

29 - احمد لطفى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   7582 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع   3392 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - فيليب جمال مقار قزمان تاجر فرد سبق قيده برقم   13168 قيد فى 11-02-2015 برقم ايداع   788 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - محمود مرسي محمد عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم   16338 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع   

988 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000
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العناوين 

1 - عيد صبحى سليمان عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    9251 قيد فى 09-04-2014 برقم ايداع    1428 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 45 شارع سعد 

سليم

2 - شريف السيد عبدالعال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    20388 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    

3250 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شارع 276 الحى الثانى 

فيلت الشروق

3 - دكان شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    25998 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع    6702 وفى تاريخ  

08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل بالعقار 5 ش ابو بكر 

الصديق عزبه كامل صدقي القبليه

4 - كريم زكي عبدالرحمن فوزي تاجر فرد سبق قيده برقم    486 قيد فى 21-07-2011 برقم ايداع    513 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 

عقار9 تقسيم القنصليات والمعارض- بجوار حى جنوب- بملك عمرو عبدالعزيز إبراهيم مرزوق- الدور الرضى 

محل رقم1

5 - محمد محروص إبراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    19743 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    

2194 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 122 ش جسر السويس

6 - امجاد سعد ذكرى هواش تاجر فرد سبق قيده برقم    24529 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع    4272 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ترسا المنيب شارع هدى 

الشعراوى بجوار نادى المستقبل

7 - سمير سمير حلمى همام تاجر فرد سبق قيده برقم    10354 قيد فى 13-07-2014 برقم ايداع    2911 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 20 ميدان ابن 

الوليد

8 - جمال بدوى منصور بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    1934 قيد فى 05-02-2012 برقم ايداع    247 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 1/3 الحي الثالث الهضبه الوسطي 

المقطم

9 - برنس للخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم    17536 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع    4405 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 شارع لبرنس من ش 

الحرمين من التروللى

10 - فانونس للستثمار العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم    28265 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

2928 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 240 حى رقم 2 

مجاورة 1

11 - فخرى صبحى فخرى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    21267 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    

4931 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /  بالعقار 

رقم 88 طارق عابدين

12 - عمرو محمد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم    21640 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    5621 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 76ش أحمد 

إسماعيل

13 - عمرو محمد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم    21640 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    5621 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2ش حبيب 

تادرس

14 - عصام محمد امين على تاجر فرد سبق قيده برقم    5707 قيد فى 14-03-2013 برقم ايداع    920 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 5 عمارات مصر للتعمير مشروع 

41 عماره رقم 22
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15 - خالد السيد عبدالقادر شملول تاجر فرد سبق قيده برقم    14015 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع    

1928 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 9ش 

دوليتان الساحل  شقة رقم 7

16 - محمود عادل جاد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    16911 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع    2090 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مدخل القريه دور اول علوى الصنافين 

البحريه

17 - محمد عطيه عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    17331 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع    3998 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 19 سوق التوفيقيه 

محل 7 اخر الممر

18 - كريم يوسف على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    21345 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    5055 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل b18 مول 

فيوتشر 1 اسكان ال 100 متر

19 - ياسر عبد التواب سالم عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    21455 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    

5248 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 4 ح محمد دويدار ش 

الجمعيه الشرعيه ش عبد السلم الوشاحى عزبه النخل الشرقيه

20 - دعاء عادل سيد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    25604 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    6067 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج زايد امام نادى جزيره الورد المشايه 

السفليه

21 - شريف فرغل عبد الله عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    27806 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

2023 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة دنموذج ب عماره 1 ابراج الشرق 

للتامين الصحى محل بالرضى

22 - حسام عبد الفتاح عبد الصادق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    27986 قيد فى 31-03-2022 برقم 

ايداع    2383 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 5 

حاره ابوى الغيط من شارع السيدة خديجة

23 - عمرو نبيل عبدا القفاص تاجر فرد سبق قيده برقم    28284 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    

2971 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان/ 429 ط 

حدائق الهرام

24 - احمد فتحى فهمى جبرى تاجر فرد سبق قيده برقم    4199 قيد فى 18-10-2012 برقم ايداع    2930 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شارع ترعة 

عنانى

25 - محمد عاصم احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    7589 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع    3402 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالدور الرضى 10 ش ابو السرور 

البكرى من الخليفه المأمون

26 - محمد عاصم احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    7589 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع    3402 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالدور الرابع بالعقار 49 ش القريزى 

م البكرى) مقر ادارى(

27 - سيد محمود محمد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    23565 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    2607 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العلمين السوق التجارى منطقه 11 

مارينا 2

28 - فؤاد سيد عبد المحسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    26912 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    

304 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 24 أ ش 

بيبرس الحمزاوي الكبير الزهر

29 - احمد سيد عبدالسلم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    5705 قيد فى 14-03-2013 برقم ايداع    918 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / 17 شارع ابو 

شحاته من النجاح عزبه خير ا
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30 - زينب عبدالفتاح التجاني تاجر فرد سبق قيده برقم    24330 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع    3953 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش 13 ميدان النافوره شقه 3 قطعه 336 

الدور الرضي

31 - محمود احمد محمد خليل الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    18670 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

5986 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل 

رقم 7 بالدور الرضى 7 عمارات الشركة السعودية للتعمير - مشروع النزهه

32 - محمود احمد محمد خليل الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    18670 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع    

6563 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل 

رقم 7 بالدور الرضى 7 عمارات الشركة السعودية للتعمير - مشروع النزهه

33 - وليد حسين السيد عبدالعال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    20947 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

4369 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر ليصبح شقة 

16 عمارة 23 تقسيم التحاد الشتراكي ش صلح الدين مدينة الطيران

34 - وليد حسين السيد عبدالعال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    20947 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

4369 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان الكائن / 

عمارة 21 بلوك 6 ت 8 الشطر الثالث عشر قسم البساتين

35 - محمود برعى عبدا عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    22123 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    

5 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 90 ش السيد 

الميرغني

36 - نورا سعد امين صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    23494 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع    2476 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل بالعقار 206 

ش ابو الفرج

37 - محمد عبدالله حداد عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم    23771 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    

2953 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة 1 

الدور الول عمارة 4 حى النرجس - التجمع الخامس

38 - احمد صلح الدين حسن بارس تاجر فرد سبق قيده برقم    2306 قيد فى 12-03-2012 برقم ايداع    

682 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / غرفة رقم 

7 بالدور الثانى بالعقار 28 شارع مكرم عبيد

39 - محمد صلح الدين السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13127 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع    

736 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 ش 

حسنى مبارك - عزبه الهجانه - زهراء

40 - ايهاب نصر فاخورى بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    23085 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    

10773 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13 ش بستان الدكه برج 

الفاروق وحده 30 الدور الول فوق الرضي

41 - شادي شحاته للمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم    26771 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    

69 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 74 شارع بنى فهيم العباسيه

42 - اشرف امير فرحات صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    23247 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

2058 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار  رقم 1 ش الدكتور نجيب 

حشاد

43 - مدحت الدسوقي سليمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    23568 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    

2610 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 69 ش 

المطبعة الهليه بولق ابو العل

44 - احمد عصام الدين احمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    26075 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

6827 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ محل رقم 

1 عقار 11 شارع النجمة من ش علي محمود هيليوبليس
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النشاط

1 - شريف السيد عبدالعال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  20388 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    

3250وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توكيلت تجاريه و استيراد و توريد 

مستلزمات انشاء و تشغيل وصيانه محطات مياه الشرب و الصرف الصحى الصناعى

2 - فتحى مختار سليم بن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  16879 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    2010

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ نشر الكتب بكافه أنواعها والطباعة الديجيتال 

بموجب الموافقة المنية رقم232 وبرقم صادر8711 بتاريخ 2021/12/19 فيماعدا أصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والنترنت/ بعد الحصول على التراخيص اللزمة

3 - محمد خالد احمد محمد زكي تاجر فرد سبق قيده برقم  22635 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    1033

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات مواد غذائيه

4 - اماني عثمان محمد محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  23505 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع    

2491وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط تجارة البن وادارة المطاعم والكافيهات

5 - كريم زكي عبدالرحمن فوزي تاجر فرد سبق قيده برقم  486 قيد فى 21-07-2011 برقم ايداع    513وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ معرض لبيع الثلجات ومعدات المطابخ والفنادق

6 - محمد محروص إبراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  19743 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    2194

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع اسماك زينه وطيور زينه 

وحيوانات اليفه

7 - سامي عزت السيد حنفي تاجر فرد سبق قيده برقم  26243 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    7087وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا مستلزمات 

الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله

8 - السيد عبدا سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  15526 قيد فى 26-07-2015 برقم ايداع    3933وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد فيما عدا المجموعه 19 و الفقره 6 من 

المجموعه 6 و بيع مستلزمات الكمبيوتر

9 - اصبح / مؤسسه ربيع لتصنيع الملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  18973 قيد فى 2020-01-29 

برقم ايداع    594وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصنيع ملبس جاهزه

10 - مجدي عبدالغني عبدالجيد طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  25182 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    

5358وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / كافية

11 - اصبح  مؤسسه حماد لكماليات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  378 قيد فى 05-07-2011 برقم ايداع    

394وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتوريد كماليات وقطع 

غيار السيارات

12 - كيرلس عادل عبدالساتر عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  10742 قيد فى 27-08-2014 برقم ايداع    

3508وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط  ليصبح / بيع اكسسوار محمول

13 - شريف حسن سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19774 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    2248

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / سوبر ماركت

14 - فاطمه رفعت محمود عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  21885 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع    6126

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / صيانه و نقل الثاث

15 - مصطفي سيد حسن عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  27206 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    905وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد اقمشه

16 - ابانوب عماد نجيب زكي برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم  28179 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

2741وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط جمع القمامه دون اعاده تدويرها

17 - ايمن محمد عبد المعبود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  25808 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع    

6395وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجهيز وبيع مأكولت
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18 - جمال بدوى منصور بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  1934 قيد فى 05-02-2012 برقم ايداع    247وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع مأكولت ومشروبات جاهزه ) فيما عدا 

المشروبات الكحوليه (

19 - منذر منير محمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  2671 قيد فى 23-04-2012 برقم ايداع    1115

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط يصبح التصدير والستيراد ) فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من مجموعه 6 ( والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ( والتوكيلت التجاريه وقطع غيار السيارات

20 - مصطفي محمد محمد السيد رضا تاجر فرد سبق قيده برقم  882 قيد فى 26-09-2011 برقم ايداع    943

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد فيما عدا المجموعه19 والفقره 36 

من المجموعه 6

21 - مجدى صبحى رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8574 قيد فى 10-02-2014 برقم ايداع    525

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الدعاية والعلن والطباعة والنشر

22 - رانيا حسنين عطية طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7935 قيد فى 11-12-2013 برقم ايداع    3832

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ورشة تصنيع الكاوتشوك

23 - احمد على عبدالباسط سيد عزوز تاجر فرد سبق قيده برقم  10395 قيد فى 16-07-2014 برقم ايداع    

2964وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح / ورشة اخشاب وصناعة 

الثاث وتجارة النفايات والمخلفات فيما اعادة التدوير

24 - محمد عطيه عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  17331 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع    3998

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجارة رولمان بلي

25 - تعديل السم التجاري ليصبح علم للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  26873 قيد فى 

12-01-2022 برقم ايداع    254وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / 

استيراد وتصدير لوازم الحذية وتوكيلت تجارية

26 - ريموندا عبده سامي ملك تاجر فرد سبق قيده برقم  27722 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    1883

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصدير جميع المنتجات داخل نطاق جمهوريه 

مصر العربيه

27 - حسام عبد الفتاح عبد الصادق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  27986 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

2383وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة / نشاط ورشة تصنيع اثاث

28 - محمد عاصم احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  7589 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع    3402وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب استيراد و تصدير و توريد قطع غيار و مشتملت الحاسب 

اللى بموجب موافقه امنيه رقم 279 لسنه 2021

29 - سالى احمد صبحى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12232 قيد فى 14-12-2014 برقم ايداع    

5414وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد مستلزمات الحفلت

30 - ريان للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  12415 قيد فى 24-12-2014 برقم ايداع    5647

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير

31 - عمرو احمد فوزي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24849 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    4820

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19

32 - فؤاد سيد عبد المحسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26912 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    304

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع المنسوجات ) الستائر 

والملبس والقمشة والمفروشات ( وتجارة القمشة والمفروشات جمله

33 - مصطفي سيد مطاوع سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27925 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    2257

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة النشاط / مقاولت عمومية
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34 - أحمد محسن إبراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  22814 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    1358

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ توريدات عمومية بما فيها النظمة اللكترونية 

وصيانتها  وتسويق إلكترونى )بموجب الموافقة المنية برقم309 وبرقم صادر/ 2042 بتاريخ 2022/4/11 9)

فيماعدا توريد العمالة وإصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والكاميرات اللسلكية والمن 

والحراسة(

35 - نهلة حسن تهامى أبوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25583 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    6022

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشة تصنيع ملبس وتوريد ملبس ) 

فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (

36 - محمد نبوى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  12196 قيد فى 10-12-2014 برقم ايداع    

5366وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الستيراد والتصدير ليصبح توريد قطع 

غيار ومعدات النقل الثقيل

37 - وليد حسين السيد عبدالعال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  20947 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

4369وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تسويق عقاري

38 - ايهاب نصر فاخورى بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  23085 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    

10773وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

39 - شادي شحاته للمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم  26771 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    69

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت عامه

40 - محمد ماجد محمد معبدى تاجر فرد سبق قيده برقم  28411 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    3213

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة فاكهة وخضروات بالجملة

41 - اشرف امير فرحات صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  23247 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    2058

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريد وتركيب وصيانة تكييفات

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28237 وتم ايداعه بتاريخ   

20-04-2022  برقم ايداع 2,858.000 الى : اضافة السمة التجارية / المستقبل للتسويق العقارى

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19743 وتم ايداعه بتاريخ   

16-06-2020  برقم ايداع 2,194.000 الى : امازون

3 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24645 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2021  برقم ايداع 4,467.000 الى : منجلنجس

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26243 وتم ايداعه بتاريخ   

30-11-2021  برقم ايداع 7,087.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / اعمار الهندسية للمقاولت 

والتوريدات

5 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15526 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2015  برقم ايداع 3,933.000 الى : اصبحت / كايرو للتصدير

6 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18973 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2020  برقم ايداع 594.000 الى : اصبح / مؤسسه ربيع لتصنيع الملبس الجاهزه

7 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21739 وتم ايداعه بتاريخ   

17-11-2020  برقم ايداع 5,806.000 الى : الباشا للخضروات والفاكهه

8 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27208 وتم ايداعه بتاريخ   

ebdaa design 09-02-2022  برقم ايداع 907.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / ابداع ديزاين

9 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1934 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2012  برقم ايداع 247.000 الى : سوبلي

10 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24276 وتم ايداعه 

auto ten بتاريخ   14-07-2021  برقم ايداع 3,863.000 الى : اوتو تن

11 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10395 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2014  برقم ايداع 2,964.000 الى : تعديل السمة لتصبح  ورشة المختصص للخشاب 

وصناعة الثاث

12 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13234 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2015  برقم ايداع 875.000 الى : تعديل السمه لتصبح رن للمقاولت

13 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26873 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2022  برقم ايداع 254.000 الى : اصبح ل يوجد سمة تجارية

14 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   26873 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2022  برقم ايداع 254.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح علم للستيراد والتصدير

15 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12415 وتم ايداعه بتاريخ   

24-12-2014  برقم ايداع 5,647.000 الى :  ريان للستيراد والتصدير

16 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12415 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2014  برقم ايداع 5,647.000 الى : تعديل السمة   ريان للستيراد والتصدير

17 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17560 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2019  برقم ايداع 4,450.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح  مؤسسة الشروق للتجارة 

والتوريدات

18 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28535 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 3,472.000 الى : فوزى جورج  فوزى جندي

19 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26912 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-01-2022  برقم ايداع 304.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح العالمية لتصنيع المنسوجات 

والستائر والملبس وتجارة المفروشات
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20 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28547 وتم ايداعه بتاريخ   

26-05-2022  برقم ايداع 3,510.000 الى : محمد على ابراهيم نصر مخيمر

21 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28547 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2022  برقم ايداع 3,510.000 الى : النصر للنشاءات المعدنيه وتشكيل المعادن

22 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12196 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-12-2014  برقم ايداع 5,366.000 الى : تارجيت توريدات

23 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20947 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-09-2020  برقم ايداع 4,369.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح افنان للتسويق العقاري

24 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22123 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 3,553.000 الى : القبيص للمانجو والفراولة

25 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26619 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-12-2021  برقم ايداع 7,714.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصيح فرست فرنتشر للثاث 

المكتبي المتكامل

26 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23085 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2021  برقم ايداع 10,773.000 الى : ستار ليت للتوريدات العموميه

27 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28411 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 3,213.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح  البركة لتجارة الفاكهة 

والخضروات

28 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16338 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-04-2019  برقم ايداع 988.000 الى : المصريه للبيض

29 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23247 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2021  برقم ايداع 2,058.000 الى : مالتي انيرجي للهندسه والتكييفات

الشخاص

1 - ناصر جميل بشاره بشاي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   7739 وتم ايداعه بتاريخ  27-11-2013 برقم 

ايداع    3591تم التأشير فى تاريخ   27-11-2013   بــ  

2 - محمد عبد المنعم ابو السعود زايد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   22937 وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-29 

برقم ايداع    1550تم التأشير فى تاريخ   29-03-2021   بــ  تعيين السيد / محمد عبد المنعم ابو السعود زايد 

وكيل مفوضا

3 - فوزي جورج فوزي جندي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   28535 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-25 

برقم ايداع    3472تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

4 - محمد على ابراهيم نصر مخيمر  مدير فرع المقيد برقم قيد   28547 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-26 

برقم ايداع    3510تم التأشير فى تاريخ   26-05-2022   بــ  

5 - محمود برعى عبدا عبدالرحيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   22123 وتم ايداعه بتاريخ  

29-05-2022 برقم ايداع    3553تم التأشير فى تاريخ   29-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - حسن محمد احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    25363 قيدت فى 05-10-2021 برقم ايداع   

5657 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد و فسخ الشركه بموجب عقد مصدق 

على توقيعاته برقم 875/و/2022

رأس المال

1 - اصبح سحر شرف الدين و هشام هجرس شركة سبق قيدها برقم     27382 قيدت فى 22-02-2022 برقم 

ايداع    1250وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

العناوين

1 - اصبح سحر شرف الدين و هشام هجرس شركة سبق قيدها برقم     27382 قيدت فى 22-02-2022 برقم 

ايداع    1250وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان  ليصبح / 

العقار رقم 77 شارع الجهاز بدروم

2 - اصبح اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن 

شركة سبق قيدها برقم     28142 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    2659وفى تاريخ  2022-05-25   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 الشارع الجديد

3 - اصبح اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن 

شركة سبق قيدها برقم     28142 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    2659وفى تاريخ  2022-05-25   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 مساكن النيل ان م 1 س 4 الشارع الجديد بجوار كشرى هند

4 - اصبح  خالد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9300 قيدت فى 14-04-2014 برقم ايداع    

1496وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / A2 بالقطعه رقم 360 

القطاع الثالث مركز المدينه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - خالد محمد حمدى على البطشه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21048 قيدت فى 22-09-2020 برقم 

ايداع    4550 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التوريدات العموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه و العلن ( و تأجير المعدات الثقيله

2 - محمود حماد وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     24512 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع    4245 

وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط / بيع وشراء العقارات

3 - اصبح اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن 

شركة سبق قيدها برقم     28142 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    2659 وفى تاريخ  2022-05-25    

تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / بيع حلوى من عجين و تصنيع و تجاره الخشاب و اللوميتال

4 - صباح محمود عبد العزيز عبد المجيد و شريكتها شركة سبق قيدها برقم     27748 قيدت فى 2022-03-16 

برقم ايداع    1930 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح/ مقاولت وتوريدات عامة )

فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعايه والعلن والعمالة(

5 - رانيا رفاعى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     28189 قيدت فى 17-04-2022 برقم ايداع    2766 

وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة التشاط / المقاولت العمومية

الكيان القانونى

1 - اصبح سحر شرف الدين و هشام هجرس شركة سبق قيدها برقم     27382 قيدت فى 22-02-2022 برقم 

ايداع    1250 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27816   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-03-2022 برقم ايداع    2041 الى   اصبح / جيهان محمد احمد سالم و شريكيها

2 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7742   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2013 برقم ايداع    3594 الى   أصبح منير ريشارد رفله وشريكة

3 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24167   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-07-2021 برقم ايداع    3661 الى   تعديل السم التجارى    هناء ابراهيم دسوقى على 

وشريكها

4 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27382   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2022 برقم ايداع    1250 الى   اصبح سحر شرف الدين و هشام هجرس

5 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22181   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2021 برقم ايداع    130 الى   تعديل السم التجارى   اشرف اميل كامل وشريكته

6 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28142   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    2659 الى   اصبح اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن 

محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - مدحت صبرى الدين محمد جمعة  مدير معين   المقيد برقم قيد    1318   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2011 برقم ايداع   1448 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2011  بــ :  مدير انتاج للشركه

2 - ماجدى محمد محمد السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    23741   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2021 برقم ايداع   2915 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2021  بــ :  الدارة وحق التوقيع / موكلة 

للطرفين مجتمعين او منفردين

3 - سالى نبيل بولس شنوده  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24077   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2021 برقم ايداع   3496 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2021  بــ :  اصبح / للشركاء سالى نبيل 

بولس و هولى ماجد هنرى و احمد محمد السيد المرسى مجتمعين او منفردين على ان تكون بأسم الشركه و فى 

الغرض الذى انشأت من اجله الشركه و ل يجوز لى  من الشركاء القتراض بأسم الشركه او بضمان ماتملكه من 

بضائع او من منقولت كما ليجوز من  اى  منهما التصرف منفردا فى اموال الشركه الثابته او المنقوله ال بتوقيع 

الشركاء مجتمعين

4 - اسماء علء احمد سليمان السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24892   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2021 برقم ايداع   4882 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2021  بــ :  تصحيح الخطأ الوارد بعقد 

التكوين بالرقم القومى

5 - كريم جيمس الكسندر ديفيد مولينكس بيري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27615   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2022 برقم ايداع   1698 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع / عن 

الشركة موكول الى ) الطرف الول ( السيد / كريم جميس الكسنر ديفيد مولينكس بيرى فقط الشريك المتضامن 

الوحيد بالشركة وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وتصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها , على انه 

فيما يختص بالتعهدات والمعاملت الخاصة برهن اوبيع عقارات او اصول الشركة فيجيب لتكون نافذة فى حق 

الشركة والغير ان تصدر من الشريك الول وحدة ومنفرد , وللطرف الول السيد / كريم جميس الكسندر ديفيد 

مولينكس بيرى فقط الشريك المتضامن الوحيد بالشركة صلحية التعامل مع البنوك

6 - صباح محمود عبد العزيز عبد المجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27748   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   1930 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  أصبحت الدارة وحق التوقيع 

موكلة للطرفين مجتمعين اومنفردين ميحق للطرف الول منفردا وايضا الطرف الثانى منفردا فى عمل توكيل 

اوتفويض للغير فى إدارة الشركة وكل المعاملت المالية ايا كانت قيمتتها )غير محددة القيمة( وله الحق فى التعامل 

امام جميع الجهات الحكومية التى تخص الشركة ويحق للطرف الول  او الثانى منفردين التعامل مع البنوك وفتح 

حساب الشركة وايضا لهم الحق فى عمل توكيل او تفويض للغير فى البنك اى كانت قيمة المعاملة وايضا لهم الحق 

مجتمعين اومنفردين فى عمل توكيل من يدير الشركة واى تصرفات قانونية اخرى من رهن اوبيع عقارات الشركة 

والحصول على قروض للشركة فيجب ان تصدر من جميع الشركاء او وكلئهم

7 - محمد رضا محمد محمد اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    27788   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2022 برقم ايداع   1993 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  أصبحت/ الداره و حق التوقيع 

موكله للطراف مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه و ضمن 

اغراضها و بعنوانها و ايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او التعامل مع البنوك وفتح 

حسابات والحصول على قروض للشركه فيجب ان تصدر من جميع الشركاء

8 - رانيا رفاعى السيد رفاعى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    28189   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2022 برقم ايداع   2766 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2022  بــ :  اضافة بند الدارة والتوقيع / ان 

للشريكين حق التصرف والبيع والشراء وفتح الحسابات وغلقها فى البنوك والمصارف وسحب وايداع المبالغ 

الماليه وصرفها والتوقيع على الشيكات واستصدار دفاتر الشيكات والشهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة نقدا 

وبالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر " مع استمرار عقد التأسيس بنفس الشروط 

الساسية .
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

9 - جرمين عبدالملك عطية عريان  مدير معين   المقيد برقم قيد    7742   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2013 برقم ايداع   3594 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  وليس شريك ليكون لها حق 

الدارة والتوقيع فيما يتعلق بالتخليص الجمركى

10 - هناء ابراهيم دسوقى على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24167   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   3661 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  اتفق الشركاء على ان يتولى 

الشريك المتضامن او من ينوبه باتخاذ الجراءات القانونية لتسجيل عقد التعديل الشركة والتاشير ببيانات التعديل 

بالسجل التجارى المختص .

11 - عماد مفرج زكى شرقاوى  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    22181   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   130 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

12 - ايمان عياد لبيب داود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22181   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-13 

برقم ايداع   130 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

13 - اشرف اميل كامل سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22181   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   130 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع / حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية حق تمثيل الشركة امام الغير والجهات الحكومية والغير حكومية وابرام كافة الصفقات والعقود 

والمشارطات وكل ذلك  بأسم الشركة ولصالحها موكول الى الطرف الول السيد/ اشرف اميل كامل سليمان منفردا 

وله فى ذلك كافة اسلطات والصلحيات التى تمكنه من ادارة الشركة 0 اما فيما يتعلق بحق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية لدى البنوك وحق القتراض والستدانة من البنوك او غيرها 

وحق الرهن التجارى والصناعى والعقارى وكذلك حق البيع والشراء لكافة اصول ومقومات الشركة المادية 

والعقارات والوحدات والسيارات والتوقيع على العقود البتدائية وحق توكيل او تفوةيض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر امام الغير والبنوك فيكون للطرفان السيد / اشرف اميل كامل سليمان و السيدة / ايمان عياد لبيب داود 

مجتمعين فقط 0
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تجديد افراد

1 - عبدا حسين محمد ابو عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1353   قيدت فى   23-11-2011 برقم ايداع    

1485 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

2 - اصبح  وليد سلمه لطيف لطيف لتجاره سيارات و موتوسيكلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2620   قيدت 

فى   15-04-2012 برقم ايداع    1053 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-14

3 - محمود عبدالمطلع عبدالهادى عبدالمطلع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5580   قيدت فى   2013-03-05 

برقم ايداع    773 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

4 - ماجد زكريا محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12699   قيدت فى   13-01-2015 برقم 

ايداع    178 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-12

5 - شكرى زكى عطيه مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14067   قيدت فى   14-04-2015 برقم ايداع    

2001 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

6 - عبدالرحمن سمير زين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371   قيدت فى   05-07-2011 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

7 - حسن محمد على عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2582   قيدت فى   10-04-2012 برقم ايداع    

1007 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-09

8 - امل السيد البندارى عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2023   قيدت فى   13-02-2012 برقم ايداع    

348 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

9 - عادل زغلول فايق عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2893   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

1374 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

10 - عبد الرحيم محمود عبد الرحيم عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12943   قيدت فى   2015-01-28 

برقم ايداع    494 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-27

11 - محمود أحمد محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118   قيدت فى   06-06-2011 برقم ايداع    

124 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

12 - سامح الدهشورى السيد الدهشورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1949   قيدت فى   06-02-2012 برقم 

ايداع    264 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

13 - محمد السيد عبد ربه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2055   قيدت فى   16-02-2012 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

14 - مجدى ميخائيل تاوضروس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2846   قيدت فى   10-05-2012 برقم 

ايداع    1323 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

15 - محمد محمود محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9688   قيدت فى   15-05-2014 برقم ايداع    

2026 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

16 - محمد السيد محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10770   قيدت فى   25-08-2014 برقم 

ايداع    3468 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

17 - اصبح  معرض سامى للدوات الصحيه و الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11680   قيدت فى   

11-11-2014 برقم ايداع    4709 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-10

18 - السيد عبدا سالم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15526   قيدت فى   26-07-2015 برقم ايداع    

3933 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

19 - باسم صموئيل شحاته صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1546   قيدت فى   13-12-2011 برقم ايداع    

1710 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

20 - اعتماد عبد الحميد محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12139   قيدت فى   07-12-2014 برقم 

ايداع    5290 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06
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21 - محمد نبيل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   777   قيدت فى   13-09-2011 برقم ايداع    829 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

22 - مى عادل فوزى شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2816   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

23 - سونيا سعيد ابراهيم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3147   قيدت فى   14-06-2012 برقم 

ايداع    1669 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

24 - اشرف صابر رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8619   قيدت فى   12-02-2014 برقم ايداع    

574 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-11

25 - صبحى عوزه جرجس عوزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11432   قيدت فى   23-10-2014 برقم 

ايداع    4364 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

26 - جمعه حسنى عبدالمحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11490   قيدت فى   28-10-2014 برقم 

ايداع    4438 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

27 - احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12921   قيدت فى   27-01-2015 برقم 

ايداع    462 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

28 - جمعه رجب عبدا جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13621   قيدت فى   12-03-2015 برقم ايداع    

1361 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-11

29 - حسام محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1728   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

16 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

30 - صيدليه د ابو بكر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1927   قيدت فى   05-02-2012 برقم ايداع    

240 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

31 - حنان رفعت غبر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2536   قيدت فى   04-04-2012 برقم ايداع    

952 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

32 - عوض محمد جهلن طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2701   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

1153 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

33 - محمود السيد مرشد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2740   قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

34 - احمد فوزى مصطفى سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3063   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

1571 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

35 - ممدوح محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10234   قيدت فى   03-07-2014 برقم ايداع    

2762 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

36 - ايمان رمزى فانوس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2843   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

1318 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

37 - احمد مصطفى فاوى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9054   قيدت فى   23-03-2014 برقم ايداع    

1163 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

38 - مينرفا نبيل فرح دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10451   قيدت فى   21-07-2014 برقم ايداع    

3041 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

39 - عماد محمد على سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12822   قيدت فى   19-01-2015 برقم ايداع    

331 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

40 - فكتور هلل فتحى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   620   قيدت فى   14-08-2011 برقم ايداع    

657 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-08-13

41 - ياسمين انور محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2579   قيدت فى   10-04-2012 برقم ايداع    

1002 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

42 - اسماعيل احمد سيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12577   قيدت فى   04-01-2015 برقم ايداع    

26 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03
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43 - محمد اسماعيل أحمد السيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12636   قيدت فى   08-01-2015 برقم 

ايداع    97 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-07

44 - جمال بدوى منصور بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1934   قيدت فى   05-02-2012 برقم ايداع    

247 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

45 - عبد ا محمد احمد حسن خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3680   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    2304 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-03

46 - ناصر قاسم اسماعيل عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14650   قيدت فى   19-05-2015 برقم 

ايداع    2758 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

47 - حازم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   778   قيدت فى   13-09-2011 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

48 - احمد عبد المنعم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2396   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

780 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

49 - همسه البراق رياض مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2498   قيدت فى   17-07-2016 برقم ايداع    

807 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

50 - همسة البراق رياض مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2498   قيدت فى   02-04-2012 برقم ايداع    

910 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

51 - عبدالمسيح زكريا رياض سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2703   قيدت فى   26-04-2012 برقم 

ايداع    1155 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

52 - ابتسام محمد موسى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2847   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

53 - سامح نبيل زكى عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12282   قيدت فى   16-12-2014 برقم ايداع    

5475 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

54 - كرم حنا فاروق عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15886   قيدت فى   23-08-2015 برقم ايداع    

4421 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

55 - مصطفى أسعد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20   قيدت فى   23-05-2011 برقم ايداع    20 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

56 - احمد محمد حنيف السيد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1209   قيدت فى   31-10-2011 برقم 

ايداع    1315 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

57 - وليد محمد عليوه السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1671   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

1851 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

58 - محمد سعيد طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2780   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

1247 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-05

59 - رانده محمد توفيق توفيق عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   566   قيدت فى   03-08-2011 برقم 

ايداع    601 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

60 - ايهاب عباس توفيق نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2460   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    

863 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

61 - عصام وردانى جيوشى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7312   قيدت فى   08-10-2013 برقم ايداع    

3043 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-07

62 - عبدالقادر ابراهيم عبد القادر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10303   قيدت فى   2014-07-09 

برقم ايداع    2847 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-08

63 - سالى احمد صبحى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12232   قيدت فى   14-12-2014 برقم 

ايداع    5414 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

64 - كريم حسن السعيد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12854   قيدت فى   21-01-2015 برقم ايداع    

371 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20
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65 - كميل جاد سمعان صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15958   قيدت فى   26-08-2015 برقم ايداع    

4511 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

66 - اشرف حلمى عبدالمسيح عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1025   قيدت فى   12-10-2011 برقم 

ايداع    1112 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

67 - احمد محمد عبد القادر حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1480   قيدت فى   05-12-2011 برقم ايداع    

1626 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

68 - مجدى كمال سنادة بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2976   قيدت فى   27-05-2012 برقم ايداع    

1467 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

69 - امير فهمى محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10298   قيدت فى   08-07-2014 برقم ايداع    

2838 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

70 - رفعت شحاته عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13251   قيدت فى   18-02-2015 برقم 

ايداع    895 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

71 - صفية حسن ابراهيم عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   499   قيدت فى   25-07-2011 برقم 

ايداع    528 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

72 - علي السيد علي حسين وهدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   737   قيدت فى   06-09-2011 برقم ايداع    

783 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

73 - نرمين صموئيل مسعود بسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1278   قيدت فى   14-11-2011 برقم 

ايداع    1394 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

74 - احمد صابر عبدالهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1769   قيدت فى   18-01-2012 برقم ايداع    

64 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

75 - جمال جلل ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2914   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

1397 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

76 - رزق ا لتجاره قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2920   قيدت فى   2012-05-20 

برقم ايداع    1403 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

77 - صدام تغيان امام الزوكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11202   قيدت فى   29-09-2014 برقم ايداع    

4040 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

78 - احمد مصطفى محمد عصفور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2464   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    

870 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

79 - محمد صلح الدين السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13127   قيدت فى   09-02-2015 برقم 

ايداع    736 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

80 - امير صبرى زكى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14391   قيدت فى   05-05-2015 برقم ايداع    

2426 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

81 - شاديه محمد عبدالوهاب رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   992   قيدت فى   09-10-2011 برقم 

ايداع    1073 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

82 - ادور نصرى حنا بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10078   قيدت فى   22-06-2014 برقم ايداع    

2564 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

83 - عبدالعاطي عبدالدايم صابر عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13130   قيدت فى   2015-02-09 

برقم ايداع    741 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - اصبح  شركه مدارس علم الدين الخاصه ) هاديه ممدوح زكى و شركائها (   شركة سبق قيدها برقم :   

2195  قيدت فى  01-03-2012 برقم ايداع   554 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/02/2027  12:00:00ص

2 - حسن احمد ربيع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2825  قيدت فى  09-05-2012 برقم ايداع   1299 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

3 - تعديل السم التجارى ليصبح  شركه المنتجات العالميه نادر سيدهم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

1569  قيدت فى  15-12-2011 برقم ايداع   1739 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  14/12/2026  12:00:00ص

4 - هانى و هايل سمير ونيس لتجارة العدد و اللت   شركة سبق قيدها برقم :   2072  قيدت فى  

19-02-2012 برقم ايداع   408 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2027  12:00:00ص

5 - أصبح تامر محمود حسن محمد غريب وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   3182  قيدت فى  

19-06-2012 برقم ايداع   1713 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2027  12:00:00ص

6 - شركة محمد و ايهاب فتحى عبد المولى   شركة سبق قيدها برقم :   15949  قيدت فى  26-08-2015 برقم 

ايداع   4502 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2025  

12:00:00ص
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