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قيود أفراد

1 - عبدا عطيوة رحومة هاشم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1336 

ورقم قيد 19817    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة مطروح الضبعة بجوار بنزينة التعاون ملك/ يسري 

صالح محمود

2 - على محمود على احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1338 ورقم 

قيد 19818    محل رئيسى  عن كافتيريا لتقديم المأكولت والمشروبات, بجهة محافظة مطروح شارع ليبيا برج 

الشامخ بجوار البنك العقارى امام مكتبة مطروح العامه ملك/ سعيد طاهر شامخ

3 - نصرا سليمان عبدالحليم خيرا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1360 ورقم قيد 18642    رئيسى آخر  عن معرض موتوسيكلت وسيارات, بجهة محافظة مطروح قرية 

الغزاله ملك/ رجب شاهين منشاوى

4 - حسن هلل حسن شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1342 

ورقم قيد 19819    محل رئيسى  عن مكتب للتبريد والتكييف, بجهة محافظة مطروح شارع متفرع من شارع 

جمال عبدالناصر المزدوج بحرى السنترال ملك/ ممدوح رتيب محمد

5 - لؤي طلعت فهمي مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1357 

ورقم قيد 19822    محل رئيسى  عن جاليري واعمال ديكور, بجهة محافظة مطروح الضبعة امام قرية 

الدبلومسين قبلي الطرق ملك/ بطرس عزمي حناوي عبدالملك

6 - كريم مصطفى محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1358 

ورقم قيد 19823    محل رئيسى  عن مكتب خدمات الصيانه والنظافة )فيما عدا توريد العماله (, بجهة محافظة 

مطروح الحمام عمارات مجلس المدينة امام القسم عمارة11 شقة 5 ملك/ محمد عبدالعزيز محمد

7 - نافع قاسم قاسى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1362 ورقم 

قيد 19824    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4 خلف الذاعة ملك/ سعيد فضل ا فايد

8 - احمد عليوة احمد القرنى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1364 ورقم 

قيد 19825    محل رئيسى  عن مكتب ادارة كافتيريات ومطاعم, بجهة محافظة مطروح عمارات الوقاف مدخل 

أ - الدور الثالث ملك/ محمد عليوة احمد القرنى

9 - ابوالمجد للستيراد والتصدير والتخليص الجمركى ) محمد سمير ابوالمجد محمد ( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1369 ورقم قيد 19827    محل رئيسى  عن استيراد 

وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة السادسة والمجموعة 19 كلها ( وتخليص جمركى, بجهة محافظة 

مطروح شارع علم الروم بجوار مدرسة السوانى ملك / احمد خلف عوض

10 - عثمان فراج محمد ابو الحسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1373 ورقم قيد 19828    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح قرية ديمورا الكيلو 75 ملك/ 

ايهاب سامى عبد العزيز

11 - عامر امين احمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1374 

ورقم قيد 19829    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح شارع المطار خلف النيابة العسكرية 

ملك/ امين احمد معوض

12 - رانيا السعيد السيد الزينى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1375 

ورقم قيد 19830    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4 خلف السكه الحديد ملك/ ماهر عبد 

الباسط السعدنى
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13 - زيدان عياد عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1380 

ورقم قيد 19831    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح الحى الغربى اولد 

عياد ملك/ عوض عياد عوض

14 - عبده سعيد حمد مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1382 ورقم 

قيد 19832    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة مطروح شارع الجزارين ملك/ سعيد حمد مفتاح

15 - عبدالفتاح فايز حميده يادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1383 

ورقم قيد 19833    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية ملك/ صلح الدين فايز 

حميده

16 - فوزى عوض وحيده اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1389 ورقم قيد 19834    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها فيما عدا ) توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح مطروح وادى الرمل ملك/جمال غالى يوسف

17 - بكرين محمد احمد ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1391 

ورقم قيد 19835    محل رئيسى  عن بيع مواد غازية, بجهة محافظة مطروح شارع قبائل العدادسه ملك/مبروك 

عبدا عمر

18 - عقوب محمود حسين عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1393 

ورقم قيد 19837    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة مطروح شارع جول جمال قبلى عمارة عبدالجليل 

ملك/ سامح محمد ابراهيم

19 - خالد سعد السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1395 ورقم 

قيد 19839    محل رئيسى  عن مكتب خدمات بترولية ) فيما عدا نقل المواد البترولية وعمال المن والحراسة(, 

بجهة محافظة مطروح الكيلو 8 ملك/ حميده ربيع محمد

20 - كامل على كريم حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1397 

ورقم قيد 19840    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح عزبة السادات ملك/عبدالجليل امبابى احمد

21 - نصرا حكيم عبدالمولى يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1400 ورقم قيد 19842    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وشحن, بجهة محافظة مطروح الزويده برانى ملك/ 

مساعد عبدا ابوخاطره

22 - فارس عبدالكريم غالى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1404 ورقم قيد 19843    محل رئيسى  عن تنجيد اثاث وديكورات, بجهة محافظة مطروح ك4 عمارة 11 

بجوار البريد ملك / ماجدة محمد السعيد

23 - حماده محمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1405 

ورقم قيد 19844    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية مول دبى 

الدور الرضى ملك / يونس عياد عطيوة

24 - هانى رجب شعبان خالد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1412 

ورقم قيد 19845    محل رئيسى  عن بقالة بالتجزئة, بجهة محافظة مطروح عزبة علوانى ملك/رجب شعبان خالد

25 - مبروكه سليمان كيلنى السعداوى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1415 ورقم قيد 19846    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع القاضى بجوار موقف علم الروم ملك/ حميد هارون ابو بكر
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26 - حميد هارون ابوبكر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1416 

ورقم قيد 19847    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها فيما عدا ) توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4 خلف سور المزرعة ملك / مبروكة سليمان كيلنى

27 - راتب طاهر حوسين غيث تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1433 

ورقم قيد 17667    رئيسى آخر  عن معرض لتجارة وبيع السيارات, بجهة محافظة مطروح بجوار المسجد 

الكبير محل رقم 3 ملك / حسام راتب طاهر حوسين

28 - راتب طاهر حوسين غيث تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1435 

ورقم قيد 17667    رئيسى آخر  عن بيع مطهرات وادوات وقائية وتعقيم ورش السيارات, بجهة محافظة مطروح 

السلوم محلت الوقاف رقم 2 بجوار المسجد الكبير ملك/ هيئة الوقاف المصرية

29 - محمود سليمان حميده محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1423 

ورقم قيد 19848    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية 

(, بجهة محافظة مطروح المثانى الرئيسى بجوار المسجد الكبير ملك/ فتح ا مرزوق سليمان

30 - عاطف نافع ابوزيد مؤمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1424 

ورقم قيد 19849    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت ومشروبات, بجهة محافظة مطروح الكورنيش الجديد 

شارع علم الروم بملكه

31 - يوسف احمد نصيب محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1430 

ورقم قيد 19850    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة مطروح شارع القاضى زاهر جلل ملك/ 

علء ميهوب خليفه

32 - محمود رضا مصطفى السيد معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 1440 ورقم قيد 19851    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها فيما عدا ) توريد العمالة 

والكمبيوتر والملبس العسكرية ( واعمال الصيانة للمبانى والمنشأت, بجهة محافظة مطروح شارع اسماعيل معزب 

خلف فندق الفيروز ملك / سعيد محمد محمد حسين

33 - احمد حمدي السعيد راشد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1441 

ورقم قيد 19852    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة مطروح السنوسية ملك/ سهير صلح السيد

34 - ابومشرى للمقاولت والتوريدات العمومية )عبدالمجيد ابراهيم ضيف ا مشرى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1442 ورقم قيد 19853    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وتوريداتها ) فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح الحمام شارع 

مرادة بجوار المساكن الحمراء ملك/ حمدي ابراهيم ضيف ا

35 - محمد جواد حامد ادم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1443 ورقم 

قيد 19854    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح وادى الرمل

36 - محمد صبرى السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1445 

ورقم قيد 19855    محل رئيسى  عن مكتب تأجير حفارات ومعدات ثقيله )بعد استصدار التراخيص الزمه (, 

بجهة محافظة مطروح الجراوله علوش بجوار مسجد المام ملك/ عبدالمولى جمعه حامد

37 - ناصف فتحى عبدالقادر عيسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1456 ورقم قيد 19856    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح ك2 بجوار مسجد النور 

بملكه
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38 - مينا يوسف عدلى مسيحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1457 

ورقم قيد 19857    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة مطروح برج الشافعى خلف اللوكس 

الدور الخامس ملك / يوسف عدلى مسيحه

39 - جمال محمد بغدادي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1461 

ورقم قيد 19858    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية بالمعرض 

السوري ملك/ خالد محمد بغدادي

40 - انور الفونس انيس تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1473 ورقم قيد 18551    رئيسى آخر  عن صيانة وحدات تحلية مياه, بجهة محافظة مطروح شارع المحطه 

امام مسجد حمزه ملك/ محمد علم عثمان

41 - مايسه عزت عبد المنعم صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1486 ورقم قيد 19475    رئيسى آخر  عن مزادات وتجارة خرده, بجهة محافظة مطروح الكيلو 8 خلف سور 

البترول ملك/ سناء لطفى حسن

42 - ابراهيم شريف جمعه دغار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1468 

ورقم قيد 19859    محل رئيسى  عن مطعم للمشويات والمأكولت البدوية ومقهى, بجهة محافظة مطروح سيدى 

عبدالرحمن قبلى الطريق الساحلى غرب خط المياه ملك/ نصرا سليمان عبدالعال

43 - مصطفى علم الدين علم عبدالصالحين تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 1477 ورقم قيد 19860    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة مطروح الريفية 

بجوار مصنع البلوك ملك / محمد علم الدين علم

44 - سيف صالح سالم ضيف )سيف للمقاولت العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 1479 ورقم قيد 19861    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

مطروح شارع القسم بجوار مكتب البريد ملك/ اسلم عبد ا سليمان

45 - محمد ابراهيم نبيه السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1481 ورقم 

قيد 19862    محل رئيسى  عن بيع السجائر والمعسل ومستلزمات الدخان, بجهة محافظة مطروح الكيلو 75 

طريق اسكندرية مطروح قرية جرين ملك/ باسم نديم ميلد

46 - ابو زيد ناجى على رسلن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1482 

ورقم قيد 19863    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح قرية جلل ملك/ فايز عبد الفتاح هارون

47 - مينا صدقي توما عوض تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1489 

ورقم قيد 19864    محل رئيسى  عن محل صيانة محمول, بجهة محافظة مطروح شارع الميناء القديم جوار برج 

نصيب ملك/ عصام الدين السيد موسي

48 - عبدالباسط يحى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1494 

ورقم قيد 19866    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة مطروح المثانى الشارع الرئيسى 

بجوار مركز الشباب ملك/ محمود عمر عوض

49 - محمود حمدى محمد شرباش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1495 ورقم قيد 19867    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة مطروح قرية ديمورا طريق الساحل 

الشمالى ملك/ محمد جمال عبدالعال

50 - ابراهيم عبد الرحمن جويده مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1508 ورقم قيد 19871    محل رئيسى  عن مكتب تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح وادى الرمل 

بجوار مصنع العلف امام مسجد الخروبه ملك/ طاهر عبد الرحمن جويده
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51 - رزق سعداوى مبروك مهدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1509 ورقم قيد 19872    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح قرية السلم ملك/ راضى رزق سعداوى

52 - هنيه بس مرضى عطية تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1516 

ورقم قيد 19873    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها فيما عدا ) توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح العزبة الشرقية ملك / خميس لفى ضوقة

53 - عبدربه ناصف راضى باشا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1520 

ورقم قيد 19874    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريداتها فيما عدا ) توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح العزبة الشرقية ملك / موسى مهنى حامد

54 - عبد الكريم مصوف السايب مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1523 ورقم قيد 19875    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح العزبه الغربيه عماره نور السلم ملك/ اسلم ضيف دغيم

55 - سالم صالح بساط ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1525 

ورقم قيد 19876    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح كيلو 5 شارع السنترال ملك/ بشرى 

صالح بساط

56 - علء عمران عبد اللطيف شافع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1526 ورقم قيد 19877    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين عجول بقرى وجاموسى, بجهة محافظة مطروح 

كيلو 10 خلف مصنع البسكويت بجوار مجمع الكليات ملك/ عمران عبد اللطيف شافع

57 - عيسي محمد نور الدين مزارع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1533 ورقم قيد 19878    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموية) فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح الحمام العزبة الغربية ملك/ فاتن حمد عتيق

58 - طاهر سعد عبدالزين جبريل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1542 

ورقم قيد 19879    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول وخدمات محمول, بجهة محافظة مطروح ش زاهر جلل 

بجوار موقف علم الروم ملكه

59 - فايز قاسم فايز فضيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1543 ورقم 

قيد 19880    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها فيما عدا ) توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح ش السكندرية بجوار مستودع الدقيق ملك / قاسم فايز فضيل كويلة

60 - صافى جمعه جاب ا مطر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1545 

ورقم قيد 19881    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح تجمع بلوزة ملك/ جمعة جاب ا مطر

61 - محمود ابراهيم السيد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1549 ورقم قيد 19882    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح عزبة الشيخ صافى خلف 

الشارع الجديد ملك/ مروه جعفر احمد محمد

62 - راضى فرج محمد عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1550 ورقم قيد 19883    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة مطروح شارع بورسعيد خلف 

برج الجارح ملك/ عادل حسن السيد

63 - محمد على حماد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1552 ورقم 

قيد 19884    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح الزعيرات ملك/ سلومه محمد سلومه

Page 6 of 24 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

64 - النجيب لبيع مستلزمات الرى الحديث )حسن محمد نجيب بكرين مسلم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1556 ورقم قيد 19885    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات رى حديثة, بجهة 

محافظة مطروح شارع رمل المحاجر ملك/ عبدا محمد نجيب

65 - محمود محمد عبدالمولى عامر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1560 ورقم قيد 19886    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة مطروح شارع العراوة عزبة 

الجزائر ملك/ وليد سعيد قطب

66 - احمد صلح الدين فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1564 ورقم قيد 19887    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح بجوار قسم الشرطة ملك / 

صلح الدين فرج ابراهيم

67 - الماهر للمقاولت العمومية وتوريداتها والخدمات البترولية )ماهر سعيد جرجس سعيد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1566 ورقم قيد 19888    محل رئيسى  عن مكتب 

مقاولت عمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية( والخدمات البترولية )فيما عدا 

نقل المواد البترولية وعمال المن والحراسة (, بجهة محافظة مطروح سمل ابوشناف عزبة حويج خلف مستودع 

البترول ملك/ ممدوح سعيد جرجس

68 - علي رجب ادريس عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1571 ورقم قيد 19889    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة مطروح ش علم الروم امام المعهد 

الديني ملك/ عبدالكافي عياد محمد

فروع الفراد

1 - ماهر محمد نجيب بكرين محمد  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   1333 ورقم قيد   13334  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ مخزن لعب اطفال وخردوات  بجهة محافظة مطروح شارع انور السادات ملك/ احمد عمران كيلنى

2 - عماد حمدى محمد ابوحامد  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   1353 ورقم قيد   19820  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عمومية  بجهة محافظة البحيرة عزبة ابوحامد -بسطرة بملك/ حمدى محمد محمد ابوحامد

3 - عماد حمدى محمد ابوحامد  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   1353 ورقم قيد   19820  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عمومية  بجهة محافظة مطروح السوانى قبلى الطريق خلف مزرعه صابر ملك / ثروت 

عبدالونيس عبدالغفار

4 - عبدالرحمن احمد على احمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   1488 ورقم قيد   17134  محل فرعى  

عن بيع اقمشة  بجهة محافظة مطروح شارع الجلء امام المسجد الكبير ملك/ ميشيل جورج حاجى

5 - مصطفى نصر محمود المنوفى  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   1502 ورقم قيد   18476  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم عمارة الغرباوى امام المعهد الدينى

6 - علء سليمان جرجس اسعد  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   1497 ورقم قيد   19868  محل فرعى  

عن تجارة فضيات  بجهة محافظة القاهرة اصبح / K K 21  الدور الرابع سيتى ستارز المركز الترفيهى - مع الغائه 

كفرع

7 - علء سليمان جرجس اسعد  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   1497 ورقم قيد   19868  محل فرعى  

عن تجارة فضيات  بجهة محافظة مطروح العلمين سيدى عبدالرحمن منتجع ستيل المركز التجارى - ملك شركه ذا 

جيت واى للستثمار
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قيود الشركات

1 - الفرج للمقاولت وعموم التوريدات )فرج عبدالنبى عبدالرحيم علوانى وشريكه ( شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    1354 ورقم قيد  19821    مركز عام  عن 

المقاولت وعموم التوريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح 

منزل كائن اولد علوانى ملك/ اكرم عبدالنبى عبدالرحمن علوانى

2 - محمود احمد محمد احمد الفقى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    1365 ورقم قيد  19826    مركز عام  عن مقاولت عامة وتوريداتها ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر والملبس العسكرية (  بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم - برج الزيات - الدور الثالث علوى 

ملك/ محمد عيد على عبدالواحد

3 - السيد عبدالباسط مصطفى حسن وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    1392 ورقم قيد  19836    مركز عام  عن مكتب خدمات الشواطيء وخدمات النظافة )فيما عدا 

توريد العماله (  بجهة محافظة مطروح شارع المدرسة العدادية ملك/ سهير السيد ابراهيم

4 - عطيه صالح جبر يونس وشريكه عبد الكريم صالح جبر يونس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    1394 ورقم قيد  19838    مركز عام  عن مكتب توريدات عموميه) فيما عدا 

توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه( وادارة اعمال المحاجر والمقاولت وادارة المنشأت السياحيه  

بجهة محافظة مطروح العميد الكيلو 77 ملك/ عطيه صالح جبر

5 - محمد عبد العليم جمعه وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

1398 ورقم قيد  19841    مركز عام  عن المقاولت العموميه وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(  بجهة محافظة مطروح شارع البريد محل رقم 2 بجوار مستودع العلمين ملك/ محمد عبد 

العليم جمعه

6 - شيماء حسن احمد عبده وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

1572 ورقم قيد  19890    مركز عام  عن التصدير والشحن والتخليص الجمركى  بجهة محافظة مطروح 

شارع علم الروم بجوار مخازن الشرطة خلف مسجد عمرو بن العاص ملك/ احمد عبده منير

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - جمال عبد الرؤف عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8719 قيد فى 02-04-2002 برقم ايداع  244 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل توفى الى رحمة ا تعالى

2 - ناجيه عقوب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11311 قيد فى 29-12-2009 برقم ايداع  1107 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة النهائيا

3 - ناجى ناشد عطاا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19610 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  514 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

4 - على عزت جوده على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16978 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  124 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 124 بتاريخ 

2020/1/19 بنشاط/اداره منشات سياحيه  الكافتريات والمطاعم

5 - ايمن محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12195 قيد فى 20-07-2011 برقم ايداع  855 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل رئيسى اخر بنشاط استيراد وتصدير كائن 

بالعنوان/ شارع القاضى امام مسجد الفتح عقار رقم 7   ملك / ايمن خلف عبداللطيف المودع برقم 855 وقيد تابع 

12915

6 - هيثم حسين محمد عبد العاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   11184 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  111 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر بالعنوان / شارع التحرير برج 

الريحان عقار رقم 22 ملك/ سامية محمد الرشيدى خليل بنشاط / مقاولت عمومية وتوريداتها وخدمات بترولية 

الودع برقم 111 بتاريخ 2022/1/10

7 - سعد مصطفى سعد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14962 قيد فى 01-02-2016 برقم ايداع  174 

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

8 - عدلن عوض عوض رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   12393 قيد فى 01-11-2011 برقم ايداع  1206 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

9 - عمر عبد اللطيف مهدى هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   12394 قيد فى 01-11-2011 برقم ايداع  

1207 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

10 - فتحيه محمد رحيل ميكائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16635 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  841 

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

11 - عز مبروك محمد عويان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16637 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  844 

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

12 - خالد احمد ابراهيم محمود عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14622 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع  

2471 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر بالتاشير رقم/1474 

بتارخ/2022/5/24

13 - مرزوقة على عبدالمجيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   16025 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع  

1248 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

14 - عبدالهادى عبدالمنعم عبدالقادر مخيون  تاجر فرد سبق قيده برقم   14246 قيد فى 17-12-2014 برقم 

ايداع  1376 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - احلم ابواليزيد ابراهيم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   17381 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع  

602 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - ادريس مصطفى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   5658 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع  1318 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو المحل الرئيسى الخر المودع برقم 1318 بتاريخ 

2013/12/22

17 - مني مصطفي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18604 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  2123 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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18 - محمد عبد العال محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   9093 قيد فى 04-11-2007 برقم ايداع  

848 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو المحل الرئيسى الخر المودع برقم 848 

بتاريخ 2007/11/4

19 - ناصف عوض سبيته خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10225 قيد فى 27-03-2007 برقم ايداع  248 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

20 - خيرى عبدا دبنون مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   16126 قيد فى 17-09-2017 برقم ايداع  

1644 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

21 - خيرى عبدا دبنون مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   16126 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع  173 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئسى الخر
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رأس المال

1 - حسين منصور جويدة حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   11034 قيد فى 17-05-2009 برقم ايداع   455 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

2 - النجيب للخردوات )ماهر محمد نجيب بكرين( تاجر فرد سبق قيده برقم   13334 قيد فى 2013-04-14 

برقم ايداع   467 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - حمزه اسرافيل قاسم هارون تاجر فرد سبق قيده برقم   12504 قيد فى 22-01-2012 برقم ايداع   76 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - صفاء شعيب عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11694 قيد فى 22-09-2010 برقم ايداع   992 فى 

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

5 - حمادة ناصر محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   15515 قيد فى 28-11-2016 برقم ايداع   1873 فى 

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

6 - علي عزت جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم   16978 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   1799 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

7 - على عزت جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم   16978 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع   124 فى 

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

8 - السيد السيد السيد محمد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم   19805 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   

1262 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - ممدوح عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6536 قيد فى 28-10-1996 برقم ايداع   538 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

10 - هيثم حسين محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم   11184 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع   

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

11 - هيثم حسين محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم   11184 قيد فى 27-09-2009 برقم ايداع   

816 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - جمعه حميده سعد ابوشناف تاجر فرد سبق قيده برقم   16777 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع   1200 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - عبدالرحمن احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17134 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   

2238 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

14 - ثناء فتحى حامد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   19044 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع   1499 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

15 - ادريس مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   5658 قيد فى 16-09-1991 برقم ايداع   316 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

16 - ادريس مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   5658 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع   1318 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

17 - احمد عنتر بسيونى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   16669 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع   900 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - مصطفى عز الدين هلل تاجر فرد سبق قيده برقم   6365 قيد فى 03-02-1996 برقم ايداع   52 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - منصور جاب ا أحمد عبد السلم القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم   14686 قيد فى 11-08-2015 برقم 

ايداع   1076 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - محمود محمد السيد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    17142 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    2255 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح امام سوق ليبيا شارع عبدالمنعم رياض 

ملك/ عبدالمالك احمد عبدالكريم

2 - النجيب للخردوات )ماهر محمد نجيب بكرين( تاجر فرد سبق قيده برقم    13334 قيد فى 2013-04-14 

برقم ايداع    467 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع انور السادات 

ملك/ احمد عمران كيلنى

3 - صفاء شعيب عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11694 قيد فى 22-09-2010 برقم ايداع    992 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح طريق السلوم عزبه كفر الشيخ بجوار 

مسجد الشهيد ملك / شعيب عثمان محمد

4 - علي عزت جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم    16978 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع    1799 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ حديقة العوام ملك/ 

ديوان عام محافظة مطروح

5 - علي عزت جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم    16978 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع    1799 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تم الغاء الرئيسى الخر المودع برقم/124 

بتاريخ/2020/1/19 بنشاط /اداره منشات سياحيه  الكافتريات والمطاعم

6 - على عزت جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم    16978 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    124 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ مساكن اللوكس شقه 

رقم 3 ملك/ احمد ابراهيم السيد حموده

7 - نصرا سليمان عبدالحليم خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم    18642 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    

22 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قرية الغزاله ملك/ رجب شاهين 

منشاوى

8 - شعبان عبدالتواب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16887 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع    

1531 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع المينا خلف فندق راضى 

ملك/ عبدالغفار فرج عبدالغفار

9 - ايمن محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12195 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    832 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء المحل الرئيسى الخر بنشاط/ 

استيراد وتصدير كائن بالعنوان/ شارع القاضى امام مسجد الفتح عقار رقم 7   ملك / ايمن خلف عبداللطيف 

المودع برقم 855 وقيد تابع 12915

10 - هيثم حسين محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    11184 قيد فى 27-09-2009 برقم ايداع    

816 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ شارع 15 

خلف موقف الكيلو 2 ملك : السيد مسعود

11 - هيثم حسين محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    11184 قيد فى 27-09-2009 برقم ايداع    

816 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء المحل الرئيسى الخر 

بالعنوان / شارع التحرير برج الريحان عقار رقم 22 ملك/ سامية محمد الرشيدى خليل بنشاط / مقاولت عمومية 

وتوريداتها وخدمات بترولية الودع برقم 111 بتاريخ 2022/1/10

12 - هيثم حسين محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    11184 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    

111 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح / شارع 

التحرير برج الريحان عقار رقم 22 ملك/ سامية محمد الرشيدى خليل

13 - راتب طاهر حوسين غيث تاجر فرد سبق قيده برقم    17667 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع    

1430 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح السلوم محلت الوقاف رقم 2 

بجوار المسجد الكبير ملك/ هيئة الوقاف المصرية
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14 - راتب طاهر حوسين غيث تاجر فرد سبق قيده برقم    17667 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع    

1430 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح بجوار المسجد الكبير محل رقم 3 

ملك / حسام راتب طاهر حوسين

15 - شيماء محمود محمد احمد السماحى تاجر فرد سبق قيده برقم    12055 قيد فى 25-05-2011 برقم ايداع    

568 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تصحيح العنوان ليصبح / مارينا 

المنطقة الثالثة محل رقم 5 ملك / هيئة المجتمعات العمرانية

16 - احمد حسن خليفه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    15109 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع    632 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع جول جمال برج المهندسين ملك/ 

شيماء محمود عبدالرؤف

17 - خالد أحمد إبراهيم محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    14622 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع    

941 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العلمين قريه مارينا العلمين بوابه 

2 منطقه الشانزليزيه محل رقم 2/53 أ بملكه

18 - خالد أحمد إبراهيم محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    14622 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع    

941 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

بنشاط/ موبيليات ومسلتزمات مصايف بالعنوان / العلمين مارينا 2 الشانزلية ملك/ ميشيل اسكندر بشاره المودع 

برقم/2471 بتارخ/2019/12/17

19 - خالد احمد ابراهيم محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    14622 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    

2471 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العلمين مارينا 2 الشانزليزية 

ملك/ ميشيل أسكندر بشارة

20 - جمعه حميده سعد ابوشناف تاجر فرد سبق قيده برقم    16777 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ مطروح 

الكيلو8 بجوار شركة هاليبرتون ملك/ فرج حميدة سعد

21 - عبدالرحمن احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17134 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

2238 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع الجلء امام المسجد الكبير 

ملك/ ميشيل جورج حاجى

22 - انور الفونس انيس تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم    18551 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع    

1957 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع المحطه امام مسجد حمزه 

ملك/ محمد علم عثمان

23 - حذف السم التجارى تاجر فرد سبق قيده برقم    19475 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    38 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الكيلو 8 خلف سور البترول ملك/ سناء لطفى 

حسن

24 - د مصطفى نصر محمود المنوفي تاجر فرد سبق قيده برقم    18476 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع    

1681 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع علم الروم عمارة 

الغرباوى امام المعهد الدينى

25 - ادريس مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    5658 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع    

1318 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح /ش رقم 7 

عماره اللؤلؤه تقسيم الليدو

26 - ادريس مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    5658 قيد فى 16-09-1991 برقم ايداع    316 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح / تقسيم الليدو رقم 

27 ملك / ادريس عبدالرحمن

27 - ادريس مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    5658 قيد فى 16-09-1991 برقم ايداع    316 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء المحل الرئيسى الخر بنشاط /

استيراد وتصديرو المقاولت والتوريدات العموميه والخدمات البتروليه  بالعنوان/ش رقم 7 عماره اللؤلؤه تقسيم 

الليدو المودع برقم 1318 بتاريخ 2013/12/22
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28 - احمد عنتر بسيونى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    16669 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع    900 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اخر شارع المحطة امام معرض العدل 

ملك/ حمادة عبدالحافظ محمد احمد

29 - محمد عبد العال محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    9093 قيد فى 10-05-2003 برقم ايداع    

304 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء المحل الرئيسى بنشاط / بيع 

وتحضير وتصنيع وتجهيز عصائر بالعنوان / شارع اسكندريه ملك يحى فارق محمد عبد الحليم.المودع برقم 848 

بتاريخ 2007/11/4

30 - عبدالستار سعيد محمد التراس تاجر فرد سبق قيده برقم    18743 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع    

352 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ شارع علم 

الروم امام برج اتصالت ملك/ خليل عبدالرازق عبدالجليل

31 - شعبان محمد سعودى عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    19627 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ شارع 

المام مالك امام دار اليتام ملك/ السيد محمد السيد فراج

32 - ايمن محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12195 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    832 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع القاضى بجوار صيدلية فضيلة 

ملك/ ايمن خلف عبداللطيف
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النشاط

1 - محمود محمد السيد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  17142 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    2255

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ محل احذية

2 - حسين منصور جويدة حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11034 قيد فى 17-05-2009 برقم ايداع    455

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت معمارية متكامله وتوريدات عمومة 

)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية (

3 - النجيب للخردوات )ماهر محمد نجيب بكرين( تاجر فرد سبق قيده برقم  13334 قيد فى 14-04-2013 برقم 

ايداع    467وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ لعب اطفال

4 - حمزه اسرافيل قاسم هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  12504 قيد فى 22-01-2012 برقم ايداع    76وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عموميه وتوريداتها) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(

5 - على عزت جوده على تاجر فرد سبق قيده برقم  16978 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    124وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليبصح/اداره منشات سياحيه  الكافتريات والمطاعم

6 - فضل صالح عيسي يادم تاجر فرد سبق قيده برقم  18780 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    476وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / خدمات بترولية )فيما عدا نقل المواد 

البتروليه وعمال المن والحراسه( وتوريداتها

7 - ايمن محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12195 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    832وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مطعم ماكولت وتيك اوى

8 - رسلن مبروك سعيد قويسى تاجر فرد سبق قيده برقم  13759 قيد فى 29-01-2014 برقم ايداع    114

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /استيراد وتصدير معادن وتوريداتها

9 - عطيه صالح جبر يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  10860 قيد فى 18-01-2009 برقم ايداع    69وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /  اعمال توريدات )فيماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكريه( وادارة محاجر وحذف نشاط المقاولت

10 - هيثم حسين محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  11184 قيد فى 27-09-2009 برقم ايداع    

816وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع منتجات خشبية ) بعد 

استصدار التراخيص اللزمة (

11 - هيثم حسين محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  11184 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    

111وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مقاولت عمومية وتوريداتها 

وخدمات بترولية  فيماعدا عمال المن والحراسة ونقل المواد البترولية

12 - مصطفى هاشم ابراهيم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  19753 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

1065وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقالة

13 - عدلى عقوب سعد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  11805 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع    23وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الستيراد والتصدير

14 - شيماء محمود محمد احمد السماحى تاجر فرد سبق قيده برقم  12055 قيد فى 25-05-2011 برقم ايداع    

568وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقالة جافة بالتجزئة

15 - جمعه حميده سعد ابوشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  16777 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    1200

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها 

)فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية ( وخدمات بترولية )فيماعدا نقل المواد البترولية وعمال 

المن والحراسة (

16 - ادريس مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  5658 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع    1318

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/المقاولت والتوريدات العموميه 

والخدمات البتروليه

17 - ادريس مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  5658 قيد فى 16-09-1991 برقم ايداع    316

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح /فنــــــدق
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18 - احمد عنتر بسيونى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  16669 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع    900وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع قطع غيار سيارات

19 - فارس عبد السميع ابراهيم تواتى تاجر فرد سبق قيده برقم  19057 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

1536وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /مكتب ادارة كافتيريات 

وخدمات شواطىء وانقاذ

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9241 وتم ايداعه بتاريخ   

21-04-2022  برقم ايداع 1,273.000 الى : مكة لتوريدات الجهزة الكهربائية

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12504 وتم ايداعه بتاريخ   

22-01-2012  برقم ايداع 76.000 الى : مكتب البراق للمقاولت العموميه وتوريداتها

3 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12195 وتم ايداعه بتاريخ   

17-07-2011  برقم ايداع 832.000 الى : مطعم كبدة وسجق للمأكولت والتيك اوى

4 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19530 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2022  برقم ايداع 226.000 الى : كوين كومبانى للتصدير

5 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10860 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2009  برقم ايداع 69.000 الى : تعديل السمة لتصبح  الساحل لعمال التوريدات وادارة المحاجر

6 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11184 وتم ايداعه بتاريخ   

27-09-2009  برقم ايداع 816.000 الى : اكايل )akayla( لتصنيع المنتجات الخشبية

7 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11184 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2022  برقم ايداع 111.000 الى : تشييد للمقاولت والخدمات البترولية

8 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19739 وتم ايداعه بتاريخ   

29-03-2022  برقم ايداع 1,006.000 الى : رادكو فارم لبيع المستلزمات الطبية والمكملت الغذائيه

9 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17134 وتم ايداعه بتاريخ   

18-12-2018  برقم ايداع 2,238.000 الى : دانتيل للملبس

10 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19865 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 1,490.000 الى : سيد محمود محمد مبارك

11 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19865 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 1,490.000 الى : ل يوجد

12 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5658 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-1991  برقم ايداع 316.000 الى : تعديل السمة لتصبح  فندق اجياد

13 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5658 وتم ايداعه بتاريخ   

22-12-2013  برقم ايداع 1,318.000 الى : تعديل السمة لتصبح مطروح للستثمار والتنميه

14 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19627 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2022  برقم ايداع 596.000 الى : اضافة سمة تجارية المصرية لتجارة وصيانة اجهزة 

الكمبيوتر

15 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19866 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 1,494.000 الى : عبدالباسط يحى محمد حسين

16 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19891 وتم ايداعه بتاريخ   

31-05-2022  برقم ايداع 1,573.000 الى : عماد جميل زكى عوض

17 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19891 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-05-2022  برقم ايداع 1,573.000 الى : ايدج للتوريدات
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الشخاص

1 - عبدالمجيد ابراهيم ضيف ا مشري  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   19853 وتم ايداعه بتاريخ  

23-05-2022 برقم ايداع    1442تم التأشير فى تاريخ   23-05-2022   بــ  

2 - سيد محمود محمد مبارك  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   19865 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-25 

برقم ايداع    1490تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

3 - عماد جميل زكى عوض  مدير فرع المقيد برقم قيد   19891 وتم ايداعه بتاريخ  31-05-2022 برقم ايداع    

1573تم التأشير فى تاريخ   31-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - حسين رمضان الصاوى خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19486 قيدت فى 09-01-2022 برقم 

ايداع    82وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

العناوين

النشاط
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19486   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-01-2022 برقم ايداع    82 الى   حسين رمضان الصاوى خليل وشريكه

الشخاص

1 - ايه حسين رمضان الصاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19486   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   82 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تخارج كل من ايه حسين رمضان / 

ريم حسين رمضان من الشركة بعد إقتضائهما كامل حقوقهما الماديه والمعنوية واتفقو على ان يتنازلو عن السجل 

التجارى والبطاقى الضريبية وذلك بعد تصفية الحسابات فيما بينهما وخلوا طرفيهما كمتخارجين من اى حقوق او 

مديونات لى من المصالح الحكومية من ضرائب وتأمينات الى محمد حسين رمضان الذى يرغب فى النضمام 

فى شركة التضامن وان يحل محلهما فى جميع ماله من حقوق  وماعليه من التزامات تجاه الشركة

2 - ريم حسين رمضان الصاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19486   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   82 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تخارج بعد استلم كافة مستحقاتها

3 - محمد حسين رمضان الصاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19486   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   82 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد جابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6569   قيدت فى   07-12-1996 برقم ايداع    619 وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

2 - راغب عيسى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6888   قيدت فى   25-10-1997 برقم ايداع    552 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-24

3 - محمود رحيل عطية شويقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10338   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

4 - محمد احمد بندارى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14822   قيدت فى   11-11-2015 برقم ايداع    

1445 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

5 - منصور مفتاح بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6865   قيدت فى   05-10-1997 برقم ايداع    504 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-04

6 - جمال عبد الرؤف عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8719   قيدت فى   02-04-2002 برقم ايداع    

244 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

7 - ناجيه عقوب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11311   قيدت فى   29-12-2009 برقم ايداع    

1107 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

8 - عبد البارى بدر إبراهيم حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11742   قيدت فى   04-11-2010 برقم ايداع    

1100 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

9 - يحى عبدالحميد عيسى عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13964   قيدت فى   01-06-2014 برقم 

ايداع    653 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

10 - خميس محمود معفن هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14320   قيدت فى   22-01-2015 برقم ايداع    

124 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

11 - مقبل فايق ملك حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14449   قيدت فى   02-03-2015 برقم ايداع    523 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

12 - فرج مراجع مهدى شطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12751   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

626 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

13 - فرج عبدا زريبه متخطرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12757   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

641 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

14 - ياسر خميس سليمان عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15873   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    840 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

15 - الرامى لبيع المسامير والصواميل "شيرين نجيب شحات جوده"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8221   قيدت 

فى   20-12-2000 برقم ايداع    799 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-19

16 - عبدالنبى على محمد مهاوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12817   قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    

784 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

17 - أبو بكر عبد الرحمن عثمان طرام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15490   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    1790 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

18 - حمادة ناصر محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15515   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

1873 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

19 - آيمن منصور جواد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15897   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

879 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

20 - ايمن محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12195   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

832 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16
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21 - ايمن محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12195   قيدت فى   20-07-2011 برقم ايداع    

855 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

22 - سمير مطاوع سعد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12525   قيدت فى   01-02-2012 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

23 - سيد ابراهيم السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8681   قيدت فى   04-03-2002 برقم ايداع    

153 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

24 - حمد محارب سلمه عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11278   قيدت فى   15-12-2009 برقم ايداع    

1042 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

25 - يحى ابراهيم عبدالعليم شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12484   قيدت فى   2012-01-16 

برقم ايداع    44 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

26 - محمد السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12644   قيدت فى   25-03-2012 برقم ايداع    

388 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

27 - خميس عبدالرحيم نوح واعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12687   قيدت فى   09-04-2012 برقم 

ايداع    478 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

28 - حمد مستور مفتاح سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11702   قيدت فى   29-09-2010 برقم ايداع    

1012 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-28

29 - خميس ناصف ابراهيم مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14375   قيدت فى   23-02-2015 برقم 

ايداع    284 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

30 - أحمد إبراهيم عثمان أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14453   قيدت فى   05-04-2015 برقم ايداع    

537 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-04

31 - محمد زايد عطيه مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14458   قيدت فى   07-04-2015 برقم ايداع    

547 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

32 - جمال جمعه عبدالحميد عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15644   قيدت فى   31-01-2017 برقم 

ايداع    191 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

33 - محمود السيد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15972   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

1118 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

34 - عبد الجواد عبد العال عبد العال حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11691   قيدت فى   

22-09-2010 برقم ايداع    988 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-21

35 - حمدى محمد محمود أحمد شحيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14190   قيدت فى   16-11-2014 برقم 

ايداع    1238 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15

36 - ناجى سعيد نصيب مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15806   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

678 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

37 - عبدا رمضان رحومه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12591   قيدت فى   05-03-2012 برقم ايداع    

270 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

38 - منصور عطيه بشير عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14267   قيدت فى   29-12-2014 برقم 

ايداع    1439 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

39 - عبد الرازق سعيد سباق قويه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15349   قيدت فى   11-08-2016 برقم ايداع    

1317 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

40 - جازى للعلف يوسف عوض سعد جازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8778   قيدت فى   

26-05-2002 برقم ايداع    425 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-25

41 - مفتاح جبريل حميده جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10697   قيدت فى   10-07-2008 برقم ايداع    

594 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-09
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42 - محمد حمدى حمدى عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13926   قيدت فى   12-05-2014 برقم ايداع    

567 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

43 - عبد الغنى ضى خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6245   قيدت فى   01-07-1995 برقم ايداع    

274 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

44 - احمد صالح محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12737   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

597 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

45 - حامد محمد مفتاح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12779   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

704 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

46 - داود طاهر مصادف هيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13848   قيدت فى   31-03-2014 برقم ايداع    

360 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-30

47 - ناصف عوض سبيته خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10225   قيدت فى   27-03-2007 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

48 - ابراهيم فرج سعيد عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12325   قيدت فى   29-09-2011 برقم 

ايداع    1077 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

49 - عدلن عوض عوض رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12393   قيدت فى   01-11-2011 برقم ايداع    

1206 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

50 - عمر عبد اللطيف مهدى هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12394   قيدت فى   01-11-2011 برقم 

ايداع    1207 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

51 - "سعيد خميس شرقـاوى أبوشنــاف"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13162   قيدت فى   2013-01-08 

برقم ايداع    38 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-07

52 - جمعه صالح امبيوه رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14523   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

716 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

53 - شرقاوى خير ا فضل عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7359   قيدت فى   27-09-1998 برقم ايداع    

628 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-26

54 - عبدالمنعم غانى عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9830   قيدت فى   04-12-2005 برقم ايداع    

879 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-03

55 - عبدالحميد مصطفي رمضان عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12659   قيدت فى   2012-03-29 

برقم ايداع    424 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

56 - عبد الستار سعيد عبد الونيس سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14448   قيدت فى   02-04-2015 برقم 

ايداع    529 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

57 - احمد رضا السيد القطب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15196   قيدت فى   22-05-2016 برقم 

ايداع    845 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

58 - عوض سعد داود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13609   قيدت فى   10-11-2013 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

59 - محمد حسين بدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14820   قيدت فى   10-11-2015 برقم ايداع    

1441 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

60 - هانى فرحات عبدالرحمن عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15898   قيدت فى   2017-05-02 

برقم ايداع    906 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

61 - عبد العزيز عكوش طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3873   قيدت فى   19-05-1982 برقم ايداع    

237 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

62 - شريف مجدى توفيق اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12078   قيدت فى   07-06-2011 برقم ايداع    

622 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

63 - فايز عيد حفيظ بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12876   قيدت فى   08-07-2012 برقم ايداع    

912 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-07
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64 - عبدالهادى عبدالمنعم عبدالقادر مخيون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14246   قيدت فى   2014-12-17 

برقم ايداع    1376 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

65 - صالح عوض شرقاوى للتسويق العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14382   قيدت فى   

01-03-2015 برقم ايداع    307 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-28

66 - سيد يادم يوسف عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15590   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

67 - الفرج لتجارة المعادن "يوسف فرج قاسم عثمان"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15817   قيدت فى   

09-04-2017 برقم ايداع    709 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-08

68 - اشرف محمد عبدالحميد الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9767   قيدت فى   17-06-2010 برقم 

ايداع    718 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

69 - اشرف محمد عبدالحميد الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9767   قيدت فى   13-09-2005 برقم 

ايداع    734 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

70 - مركز الوميتال وتلوين معادن )السيد مسعود السيد محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10033   قيدت فى   

15-05-2017 برقم ايداع    1003 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-14

71 - أحمد فؤاد محمود حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11762   قيدت فى   28-11-2010 برقم ايداع    

1150 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

72 - عبدالعزيز محمود عبدالعاطى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12895   قيدت فى   2012-07-17 

برقم ايداع    946 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-16

73 - عمر فتحى محمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14236   قيدت فى   14-12-2014 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

74 - عبدالعزيز مختار خميس عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15970   قيدت فى   2017-06-04 

برقم ايداع    1116 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

75 - عبدالسلم إبراهيم جمعة كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12889   قيدت فى   21-01-2015 برقم 

ايداع    119 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

76 - على محمد طه عبدالماجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14131   قيدت فى   12-10-2014 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

77 - ابو بكر عبد الكريم مؤمن عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14371   قيدت فى   2015-02-17 

برقم ايداع    266 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

78 - مكتب الحونش للمقاولت العمومية وتوريداتها "محمد عادل محمد السيد محمد"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

15253   قيدت فى   15-06-2016 برقم ايداع    997 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-06-14

79 - صلح حمد محمد كويلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15725   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

446 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

80 - عبدالرازق شرفاد عبدالرحيم مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15884   قيدت فى   2017-04-30 

برقم ايداع    866 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29
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تجديد شركات

1 - عبد المالك سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5950  قيدت فى  27-10-1993 برقم ايداع   404 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2023  12:00:00ص

2 - زايد عطيه مؤمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4702  قيدت فى  16-03-1987 برقم ايداع   116 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  12:00:00ص

3 - السيد عبد النبى عبد العزيز وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   15752  قيدت فى  19-03-2017 برقم 

ايداع   544 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  12:00:00

ص

4 - رياض احمد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1724  قيدت فى  21-04-1973 برقم ايداع   87 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

5 - شعبان رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6668  قيدت فى  25-03-1997 برقم ايداع   115 

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  12:00:00ص

6 - هانى سمير مكين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10293  قيدت فى  23-05-2007 برقم ايداع   

433 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

7 - النوار لنقل المواد البترولية ياسر عادل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   19870  قيدت فى  

24-11-2014 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/11/2024  12:00:00ص
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