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قيود أفراد

1 - احلم بكري محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3211 ورقم 

قيد 28010    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر القالتة   ملك/ ابوزيد الصادق حسانى

2 - علي عبدالعاطي محمود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3196 ورقم قيد 33811    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة القصر نجع العمده - المدامود     

ملك/ سعد الجبلى الضوى احمد

3 - على محمد على بديوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3218 ورقم 

قيد 33857    رئيسى آخر  عن بيع لوحات فنيه ومناظر طبيعية, بجهة محافظة القصر كورنيش النيل - بجوار 

بنك القاهرة      ملك/ الطيب الحسينى احمد عبدا

4 - ليلي الدوشي احمد رسلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3197 

ورقم قيد 33876    محل رئيسى  عن مكتب ترجمه وبرمجه وتصميم وتدريبات وخدمات عامه فيما عدا المن 

والحراسة وتوريد العمالة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القصر 

شارع طريق مصر اسوان الزراعي     بملك/ محمود عبدالمنطلب حسان

5 - فيليب وديع رزيق اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3198 

ورقم قيد 33877    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر توماس 3     بملك / 

نشأت لطفي زكي

6 - دعاء عاشور عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3201 

ورقم قيد 33878    محل رئيسى  عن ورشة لصناعة الجلود والحذية, بجهة محافظة القصر القبلى قمول  ملك/ 

على زرزور الصاوى محمود

7 - ابراهيم عبدالحميد الحسيني عيد تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3203 ورقم قيد 33879    محل رئيسى  عن مقهى شعبى, بجهة محافظة القصر نزلة الزناتى - شارع الحرية      

ملك/ جمال عبدالحميد الحسينى

8 - مريانا فايز بقطر سوارس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3207 

ورقم قيد 33880    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر نجع الصياغ    بملك/ مينا فايز فخري

9 - بلل شعبان يونس علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3209 ورقم 

قيد 33881    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة القصر نجع الترعه - المدامود      بملك/ خالد شعبان 

يونس

10 - مصطفي محمود ابوالسعود حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3220 ورقم قيد 33882    محل رئيسى  عن بيع اعلف وغلل, بجهة محافظة القصر القالتة   بملك/ ياسر 

محمود ابوالسعود

11 - محمود سيد احمد فتحي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3225 

ورقم قيد 33884    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع الصوالح  - ارمنت الحيط          

بملك/ هويدا بصري حسن

12 - علي فتحي علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3248 ورقم 

قيد 33885    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات ادوات كهربائية وقطع غيارها, بجهة محافظة القصر الحدادين - 

الضبعية        بملك/ يسن علي محمود محمد
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13 - محمد فرغل مرسي مدنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3262 

ورقم قيد 33887    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وقطع غيار اجهزة كهربائية, بجهة محافظة القصر 

بجوار موقف النواصر - عزبة الخزان      بملك / نجلء يوسف عبد العال

14 - حنان محمود النادي عبدالراضي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3264 ورقم قيد 33888    محل رئيسى  عن تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبة الصاوي - 

الرزيقات بحري            بملك/ عبدا محمد مصطفي

15 - احمد محمود علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3269 

ورقم قيد 33889    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر عزبة نافع - نجع الوحدة      

بملك / حيدر محمد عطا ا محمد

16 - اشرف محمد على عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3285 ورقم قيد 7714    رئيسى آخر  عن ورشة بلط انترلوك, بجهة محافظة القصر شارع الستثمار 

الصناعى - الحبيل    ملك/جرجس برسوم رزيق

17 - احمد محمد بدوي مكي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3283 

ورقم قيد 29154    رئيسى آخر  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع البريد اصفون   بملك/ احمد محمود 

احمد محمد

18 - مروه حسان علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3273 

ورقم قيد 33890    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع الفرشوطي - 

الضبعية      بملك / علي حسان علي

19 - سهام محمد سليم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3275 

ورقم قيد 33891    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر ارمنت الحيط     بملك / 

اسامه السايح الطاهر عبد ا

20 - مكرم فؤاد جاد الرب عبد الشهيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3279 ورقم قيد 33892    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب رخام وجرانيت, بجهة محافظة القصر 

بجوار طاحونة فؤاد - نجع الصياغ     بملك / امال سعدى منصور صالح

21 - عصام علي محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3280 

ورقم قيد 33893    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر الملحه القبلي قمول   

بملك/ عطا يوسف علي محمد

22 - ابانوب رمزي فاخوري محارب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3281 ورقم قيد 33894    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة القصر عزبة صقر     بملك / نعمات 

عزيز محارب

23 - احمد شاكر مدني علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3286 ورقم 

قيد 33895    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر بجوار مخبز العيش - الفارسيه 

- النجوع بحري       بملك / عبد الحميد محمد عرابي

24 - دعاء جمعه محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3289 

ورقم قيد 33896    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة القصر الحبيل   بملك/ رمضان مدني 

عمران

25 - زينب سيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3291 ورقم 

قيد 33897    محل رئيسى  عن مزعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرواجح   بملك/ 

محمود حسين محمد سيد
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26 - صبرين فراج حماد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3294 

ورقم قيد 33898    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر النجوع بحري - النواصر    

بملك / عبد الصابر احمد محمد عطا ا

27 - عطا عبد الباسط سباق علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 3298 

ورقم قيد 33900    محل رئيسى  عن بيع اعلف وغلل, بجهة محافظة القصر المدامود   بملك/ رافت عطا 

عبدالباسط

28 - علء عبد الظاهر مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3302 ورقم قيد 33901    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر شارع البحر - 

المحاريق - الزينية قبلي      بملك / احمد العادلي سيد سليمان

29 - رضوان ابراهيم عامر على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3307 

ورقم قيد 33902    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الساحة الرضوانية  

البغدادى  بملك/ وحيد مصطفى عبد القادر

30 - ابراهيم عطيه حبيب خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3308 

ورقم قيد 33903    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة       بملك/ عطيه حبيب 

خليل

31 - احمد عامر حراجي عامر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3309 

ورقم قيد 33904    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القصر القالتة   بملك/ عامر حراجي عامر

32 - عبدا محسوب علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3310 

ورقم قيد 33905    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر البعيرات        بملك/ 

العزب احمد محمد

33 - صلح حسن محمد صالح حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3311 ورقم قيد 33906    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر 

توماس 3      ملك/ حسن محمد صالح حسين

34 - محمد حسب النبي علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3312 ورقم قيد 33907    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر المريس      بملك/ محمد حسب النبي علي احمد

35 - يعقوب رمزي غالي عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3314 ورقم قيد 33908    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العزبة القبلية - العضايمة      

بملك/ منتصر راضي امين

36 - محمود عياد عبد السميع سباق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3322 ورقم قيد 33909    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية ومزادات عمومية, بجهة محافظة القصر 

الزينية قبلى   بملك/ محمد عياد عبد السميع

37 - محمد حسن جودة احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3323 

ورقم قيد 33910    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر نجع الخطباء     بملك/ محمد سعيد 

محمد محروس

38 - عبدالبارى جاد عبدلبارى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 3325 ورقم قيد 33911    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القصر شارع السعودية  

بملك/ سيف النصر عبد القادر صالح
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39 - ابانوب مخلص سعدا خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3326 

ورقم قيد 33912    محل رئيسى  عن مشغل تصميم ستائر, بجهة محافظة القصر شارع المام الشافعي - 

الزهراء    بملك/ سراج الدين محمد عبدالجليل

40 - محمد سيف الدين محمد صدقى محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 3328 ورقم قيد 33913    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة القصر شارع مكتب 

البريد  القبلى قمول   بملك/ شويكار كمال الدين محمد توفيق

41 - ايهاب عبدالعال محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3330 ورقم قيد 33914    محل رئيسى  عن بيع وتغيير زيوت, بجهة محافظة القصر عزبة حنظل القرايا   

بملك/ محمد عبدالرحيم عبدالفتاح احمد

42 - محمود عبدالفتاح علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3339 

ورقم قيد 33915    محل رئيسى  عن بيع بقالة ودقيق, بجهة محافظة القصر العضايمة   بملك/ عبدالفتاح علي 

احمد

43 - مني حمدي محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3340 

ورقم قيد 33916    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع الصوالحة الحبيل   

بملك/ علي ربيعي محمد احمد

44 - مصطفى محمد السايح على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3375 ورقم قيد 33810    رئيسى آخر  عن تنمية زراعية واستصلح اراضي, بجهة محافظة القصر طريق 

الصفصاف   بملك/ محمود حسين عبدالستار السايح

45 - هاله احمد ذكى جابر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3347 ورقم 

قيد 33920    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الرزيقات قبلى  بملك/ حجاج 

حسن محمد احمد

46 - كريمه صالح مدني احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3349 

ورقم قيد 33921    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر المكسر   بملك/ حسن صالح مدني

47 - بركات حسن على عشاوى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3350 

ورقم قيد 33922    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر العديسات قبلى   

بملك/ حسن على عشاوى

48 - عادل السيد راشد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3351 

ورقم قيد 33923    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابي  بملك/ 

السيد عادل السيد راشد

49 - جمال عبدالناصر عبدالعال عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3358 ورقم قيد 33924    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبة الغوال 

الرزيقات بحري   بملك/ حسن علي حسن

50 - يسرى محمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3359 ورقم قيد 33925    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة  بملك 

/ كامل محمد عبد الحميد

51 - نادية محمود محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3361 

ورقم قيد 33926    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر المحل رقم )8( بمركز خدمات المدينة 

بجوار مستشفى الورمان  بملك/ جهاز مدينة طيبة الجديدة
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52 - خالد حساني مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3365 

ورقم قيد 33927    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع المرور - نجع الخطباء     بملك/ 

حجاج جبريل محمد حامد

53 - اماني محمد مرتضي رشيدي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3368 ورقم قيد 33928    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ماعدا الجانب, بجهة محافظة القصر نجع الشيخ - 

امتداد شارع مركز رؤيه للعيون  بجوار مدرسة الشيخ البتدائية     بملك/ مصطفي انور جاد محمود

54 - دانيال ملك جرجس جورجي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3369 ورقم قيد 33929    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت كهربائية وبنية تحتيه وطاقة شمسية وتوريدات مواد 

بناء ولوازم معمار والعمال الخرسانية توريد جميع انواع العدد والمعدات والجهزة والدوات الكهربائية 

وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع سيتي الول  بملك/ صلح 

يعقوب بشين

55 - خالد احمد عبدالباسط احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3371 

ورقم قيد 33930    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر المدامود   بملك/ طارق 

احمد عبدالباسط

56 - صابرين محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3372 

ورقم قيد 33931    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الضبعية   بملك/ 

عبدالحليم حافظ ابوالوفا

57 - محمود انس نوبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3373 

ورقم قيد 33932    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القصر نجع النوافل  الكرنك الجديدة  

بملك/ زكريا محمد سليم جابر

58 - محمد ابراهيم النوبي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3378 

ورقم قيد 33933    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر ام غرباب - العديسات 

بحري      بملك / عبد النعيم عبد الراضي عبد الجليل

59 - احمد مصطفي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3381 

ورقم قيد 33934    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع علوان - العديسات 

قبلي      بملك/ الحسن عبدالمنعم مدني

60 - يوسف النوبي احمد عراقي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3385 

ورقم قيد 33935    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر العديسات بحري     

بملك/ عبدالغني احمد قناوي

61 - احمد جمال عبدالفراج عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3387 ورقم قيد 33936    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة القصر العسيرات - اصفون       

بملك/ سلوي امين حسين

62 - فاطمه عبدالسلم امين عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3388 ورقم قيد 33937    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة القصر شارع المستشفي الدولي       بملك/ 

فارس جرجس سكر

63 - عبدا الفولي عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3389 

ورقم قيد 33938    محل رئيسى  عن ورشة تحف وانتيكات ماعدا السياحية, بجهة محافظة القصر الهنادي       

بملك/ الفولي عبدا احمد
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64 - محمود سالم عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3391 ورقم قيد 33939    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر توماس الوسطي - 

باويل      بملك/ مصطفي عبدالرحيم سالم

65 - عثمان مرتضي جبريل محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3392 ورقم قيد 33940    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر حوض الكروم 6 

- الصعايدة - الزينية بحري    بملك / سيد احمد اسماعيل محمد

66 - سعاد عبدالموجود النوبي علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3393 ورقم قيد 33941    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الكرنك القديم     

بملك/ انور ابوالحجاج محمد

67 - عبدالرحيم عوض حسين عوض تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

3394 ورقم قيد 33942    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر مساكن الفيروز     ملك/ اسلم محمد عبدالسلم

68 - سهير محمد يوسف خليفه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3400 

ورقم قيد 33943    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينه     

بملك/ السيد زكي السيد

69 - الحسين يسن امين علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3405 

ورقم قيد 33944    محل رئيسى  عن بيع اجهزة محمول ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر منشاه العماري    بملك/ احمد عبدالتواب عبدالحميد

70 - امين النحاس امين السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3411 

ورقم قيد 33945    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر كوبرى المشروع - 

ارمنت الحيط     ملك/ على بكرى حسن

71 - عبدالحميد مدني احمد قرقار تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 3415 

ورقم قيد 33946    محل رئيسى  عن بيع سجائر وادخنه جملة وقطاعى, بجهة محافظة القصر الرواجح      

ملك/ محمد عبدالحميد مدنى

72 - مبارك يوسف مبارك يوسف تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3425 

ورقم قيد 33949    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر القالتة       بملك/ محمد يوسف 

مبارك يوسف

73 - سعد حسين عبدالرحيم عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3426 ورقم قيد 33950    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الجبل الغريره   

بملك/ هند حسين عبدالرحيم

74 - عبدالحميد مصطفي قاسم ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3428 ورقم قيد 33951    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع مدرسة اللغات الجديدة  

العوامية   بملك/ محمد كمال محمد عليان

75 - عامر عشري البدري نور تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3435 

ورقم قيد 33952    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة القصر الكلبيه       بملك/ موزه ابراهيم 

سالم

76 - اسلم سهري بسطاوي ابوالحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3440 ورقم قيد 33953    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع مركز شباب طيبة العوامية   بملك/ سهري بسطاوي ابوالحمد
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77 - ياسر عبد النبي ايوب عرابي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

3443 ورقم قيد 33954    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر 

الرزيقات بحري      بملك / خيرات علي حسن

78 - عزه احمد عطا سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3448 ورقم 

قيد 33956    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة القصر شارع ابوالجود   بملك/ هناء 

رشاد احمد مصطفي

79 - محمد عوده حمدان صادق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 3449 

ورقم قيد 33957    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر حاجر المساوية   بملك/ 

ابوعوف حمدان صادق

80 - محمود عبدالصبور عطاوى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3459 ورقم قيد 21610    رئيسى آخر  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الزينية قبلي   

بملك/ اسامه عوض ا عبدالراضي

81 - احمد هاشم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3455 

ورقم قيد 28242    رئيسى آخر  عن الستيراد عدا السلع فى المجموعة رقم 19 والفقرة رقم 14 فى المجموعة 

رقم 2 والفقرة رقم 15 فى المجوعة رقم 3 والفقرة رقم 17 فى المجموعة 4 والفقرة رقم 36 و 38 فى المجوعة 

رقم 6 وتصدير جميع منتجات جمهورية مصر العربية المصرح بها قانونا ومقاولت وتوريدات عمومية ماعدا 

اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القصر خلف نادى الشبان المسلمين بجوار مسجد الفتح عزبة الخزان   

بملك/ هاشم محمد السيد

82 - بدر عبدالعظيم ناصر بدر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3447 

ورقم قيد 33955    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر ابو زعفه - النجوع 

بحري     بملك / عبد العظيم ناصر بدر

83 - ابراهيم الضوى محمد الضوى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3453 ورقم قيد 33958    محل رئيسى  عن بيع كاوتش, بجهة محافظة القصر جسر السيالة  بملك/ الضوى 

محمد الضوى ابراهيم

84 - محمد موسى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3461 

ورقم قيد 33959    محل رئيسى  عن مطعم شعبى, بجهة محافظة القصر الحبيل - بجوار شادر الحبيل    بملك/ 

اسلم محمود حسن

85 - صباح احمد سلم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3471 

ورقم قيد 33960    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر حاجر ابو قليعي - ارمنت 

الحيط     بملك / محمد احمد النوبي

86 - وائل احمد الصادق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3472 

ورقم قيد 33961    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر بجوار كوبري الخشب - 

ارمنت الوابورات      بملك / احمد الصادق يوسف محمد

87 - سلمه محسوب عبدا عارف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

3477 ورقم قيد 33962    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الزناقطة منشاة 

العماري   بملك/ سالم يوسف احمد عبدا

88 - حسن سيد يوسف النجار تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 3478 

ورقم قيد 33963    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر شارع حور محب   بملك/ 

صلح يوسف النجار
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89 - محمد منير يسري خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3500 

ورقم قيد 13213    رئيسى آخر  عن مزرعة تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الكرنك الجديده   

بملك/ منير يسري خليل

90 - جميل سالم بدوي حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3480 

ورقم قيد 33964    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر باويل النجوع فبلي  بملك/

محمد سعيد مدني حسن

91 - محمد صالح احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3483 

ورقم قيد 33965    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة القصر شارع خلف المن الوطني   بملك/ 

جوزيف جرجس يوسف

92 - محمد احمد المهتدي حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3485 ورقم قيد 33966    محل رئيسى  عن بيع عطارة, بجهة محافظة القصر 2 شارع مصطفي كامل نجع 

الشيخ   بملك/ احمد المهتدي حسن حسين

93 - عبدالناصر احمد الضوي احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3493 ورقم قيد 33967    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع غريب 

الكيمان  بملك/ عبدالرحيم عبدالراضي الطاهر

94 - محمود حموده عامر طه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 3494 

ورقم قيد 33968    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع العمدة المدامود   

بملك/ حمدي عمران طه

95 - المدثر هيكل حافظ محمدالعماري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

3497 ورقم قيد 33969    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع مركز شباب المنشاة العماري   بملك/ عبدالمنعم هيكل حافظ

96 - فايزه احمد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3509 

ورقم قيد 31271    رئيسى آخر  عن تعبئة وتغليف حبوب, بجهة محافظة القصر الشونه العديسات قبلي نجع 

علوان   بملك/ سيف الدين سيد محمود

97 - بدرى يوسف امين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3537 

ورقم قيد 31654    رئيسى آخر  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع محمد 

موسى - الحبيل    ملك/مصطفى امين مصطفى

98 - عزه عبدا السيد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3510 ورقم قيد 33970    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر عزبه جدال طفنيس    بملك/ 

زكريا ابودوح محمود

99 - شهيد عبدالنور فخري فانوس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3511 ورقم قيد 33971    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة      بملك/ ملك 

عبدالنور فخري

100 - محمد عادل محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3512 

ورقم قيد 33972    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الزنيقة - اصفون     ملك/ ابوالحجاج سعد 

محمد محمد

101 - احمد نوبي احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3527 ورقم قيد 33973    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر نجع 

عبداللطيف الحبيل   بملك/ رفاعي نوبي احمد عبدالرحيم
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102 - محمد رمضان بدوي حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3528 ورقم قيد 33974    محل رئيسى  عن صيانة تكيفات واجهزة كهربائية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القصر العضايمة   بملك/ مصطفي رمضان بدوي

103 - محمد النوبي احمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3530 

ورقم قيد 33975    محل رئيسى  عن الستيراد عدا السلع الواردة في المجموعة رقم 19 والفقرة رقم 14 في 

المجموعة رقم 2 والفقرة رقم 15 في المجموعة رقم 3 والفقرة رقم 17 في المجموعة رقم 4 والفقرة رقم 36 و38 

في المجموعة رقم 6 وتصدير جميع منتجات جمهورية مصر العربية المصرح بها قانونا, بجهة محافظة القصر 

نجع علوان شارع الوحدة الصحية العديسات قبلي   بملك/ انعام احمد ابراهيم حماد

104 - جورج امير ابسخيرون حنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3531 ورقم قيد 33976    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع مدرسة الصنايع - بجوار فندق سانت كاترين     بملك / منال عفيفي لبيب

105 - منصور كامل علي حفني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 3533 

ورقم قيد 33977    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة القصر شارع المير غانم اصفون   

بملك/ منتصر جابر محمد محمد

106 - دعاء عبدالكريم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

3534 ورقم قيد 33978    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القصر 

الدويكات البغدادي    بملك/ زينب محمد ابراهيم محمود

107 - احمد عدلي حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3544 

ورقم قيد 14965    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر الضبعية      

بملك / سمير عبيد احمد شحاته

108 - احمد عدلي حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3574 

ورقم قيد 14965    رئيسى آخر  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر حاجر - الضبعية        

ملك/ عبدالراضى عبدالفتاح عبدالراضى

109 - علي محمود محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3558 

ورقم قيد 24147    رئيسى آخر  عن مدشة ذرة, بجهة محافظة القصر الحليلة شرق     ملك/محمود محمد 

اسماعيل

110 - عبد الشهيد سمعان سعيد قديس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3561 ورقم قيد 33980    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة      بملك / وهبي 

سمعان سعيد قديس

111 - برسوم مخائيل نظير مخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3564 ورقم قيد 33981    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر العضايمة     بملك / 

مخائيل نظير مخائيل

112 - ايمن نصحى اسكندر فام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3567 

ورقم قيد 33982    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة القصر شارع حسنى مبارك  المنشية   

بملك/ نصحى اسكندر فام

113 - فاطمه محمد عبد الفضيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3568 ورقم قيد 33983    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الضبعية      

بملك / عامر صالح علي عبد ا
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114 - حماده احمد عبدالعال مهران تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3571 ورقم قيد 33984    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة القصر الشيخ فضيل       بملك/ احمد 

حماده احمد عبدالعال

115 - ساميه جريو خله ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3575 

ورقم قيد 33985    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ما عدا الجانب, بجهة محافظة القصر شارع بطليموس 

متفرع من شارع مدرسة الصنايع       بملك / رزق الناظر بلمون عازر

116 - سامية وصفى جادالرب طنيوس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3576 ورقم قيد 33986    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر مشايخ عطيه     ملك/ احمد 

محمد محمود سليمان

117 - احمد عبدالراضي عبدا سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3578 ورقم قيد 33987    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع الطويل - 

الكرنك الجديدة       بملك/ محمود عبدا عبدالراضي

118 - علي حسن كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3579 

ورقم قيد 33988    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع ال 14 - بجوار 

المطافي - ارمنت الوابورات    بملك / عبد الرحيم احمد عبد الفتاح

119 - نعمه الغرابلي احمد اعطي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3580 

ورقم قيد 33989    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع عليو - القالتة        

بملك/ عرفات محمد قناوي

120 - جرجس جابر مجلع العريان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

3581 ورقم قيد 33990    محل رئيسى  عن تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبه الدكر - 

الرزيقات بحري        بملك/ جليو باسليوس لبيب

121 - سمر النوبي بكري بربري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 3582 

ورقم قيد 33991    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع جبل الشنابات - 

ارمنت الحيط     بملك / محمد بركات محمد احمد

122 - انطونيوس ميلد جرجس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3587 ورقم قيد 33992    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة      بملك / ميلد 

جرجس ميخائيل

123 - عمرو مصطفي فراج عبد الدايم تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3591 ورقم قيد 33993    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر بجوار الصلح 

الزراعي - اصفون     بملك / مصطفي احمد محمد جاد

124 - عبدالرحيم فاضل محمد الطيب احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 3595 ورقم قيد 33994    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة القصر شارع السطبل    

ملك/ ثناء عبدالعظيم سلطان

125 - احمد عمر سليم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3596 

ورقم قيد 33995    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا واثاث, بجهة محافظة القصر الشيخ ابو نقاره - شارع 

الضرائب و التأمينات      بملك / محمد ابو المجد جبر ا

126 - محمود ابراهيم محمد عبد النعيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3598 ورقم قيد 33996    محل رئيسى  عن بيع و توريد الوميتال, بجهة محافظة القصر الديمقراط     بملك / 

ابراهيم محمد عبد النعيم
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127 - رضوان سيد احمد الصغير محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

3602 ورقم قيد 33997    محل رئيسى  عن بيع احذية حريمي, بجهة محافظة القصر شارع المركز القديم        

بملك/ عادل سيد احمد الصغير

128 - مني محمد الطاهر بكري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3606 

ورقم قيد 33998    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع الغوال - 

الرزيقات بحري     بملك / ياسر عبد الدايم علي ابراهيم

129 - احمد سمير علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 3609 

ورقم قيد 33999    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القصر نجع علوان - العديسات     بملك/ 

محمد النوبي حسانين

130 - سميره سعيد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3613 

ورقم قيد 34000    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر القالتة       بملك / عبد 

النبي عبد الغني محمد

131 - نهاد نور حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3618 

ورقم قيد 34001    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الكرنك القديم     بملك / احمد 

مصطفي محمد

132 - سناء بشير سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3619 

ورقم قيد 34002    محل رئيسى  عن بيع ملبس ومستلزمات اطفال ولعب اطفال, بجهة محافظة القصر مول 

المحطة - شارع المحطة     ملك/ محمد فؤاد عبدالعظيم

133 - احمد مرتضي دسوقي احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3625 ورقم قيد 34003    محل رئيسى  عن بيع اجهزة محمول ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر ميدان صلح الدين   بملك/ عاطف نورالدين محمود

134 - جمال عبدالناصر حجاج احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3627 ورقم قيد 34004    محل رئيسى  عن بيع ماكولت جاهزة, بجهة محافظة القصر شارع عبدالمنعم 

العديسي المنشيه   بملك/ النوبي احمد محمد طه

135 - محمد حمدان سنبل النوبي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3628 

ورقم قيد 34005    محل رئيسى  عن ورشة اصلح اجهزة كعربائية, بجهة محافظة القصر الزينية قبلي      

بملك / عبادي عامر بزيد

136 - ملك فهيم اسحق قرياقوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3630 ورقم قيد 34006    محل رئيسى  عن بيع خردوات ماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية, 

بجهة محافظة القصر شارع دندرة متفرع من شارع مدرسة الصنايع   بملك/ اسحق فهيم اسحق

137 - فر محمد عثمان جاد المولي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3631 ورقم قيد 34007    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع محمد 

يوسف العشي   بملك/ سليمان احمد محمد الصغير

138 - القعداني مرعي مصطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3633 ورقم قيد 34008    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية و مزادات عمومية, بجهة محافظة القصر 

الزينية بحري     بملك / عبد ا مرعي مصطفي

139 - محمد احمد الدردير السمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3636 ورقم قيد 34009    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع العوابد - 

منشاة العماري      بملك / عبد الرؤف السعدي ابراهيم
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140 - امونيوس خليل جيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3637 

ورقم قيد 34010    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القصر شارع الحجاجيه متفرع من شارع سيالة بدران    

بملك/ روماني فايز جيد

141 - سعيد محمود عبده على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3640 

ورقم قيد 34012    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع ال14 ارمنت 

الوبورات   بملك/ علء جمال محمود

142 - فايزه احمد العادلي علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3643 

ورقم قيد 34013    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الدير غرب   بملك/ علء طه محمد احمد

143 - صمؤيل نشات ايوب مينا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 3651 

ورقم قيد 34014    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القصر شارع نجع الخطبه   بملك/ فيصل 

توفيق ابراهيم

144 - صباح ابوالمجد زيدان دياب تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3652 ورقم قيد 34015    محل رئيسى  عن بيع احذية وشنط, بجهة محافظة القصر شارع مدرسة الصنايع   

بملك/ محمد احمد ابوالوفا

145 - رمضان محمد السنوسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

3654 ورقم قيد 34016    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القصر شارع مدرسة الصنايع   

بملك/ خالد محمد السنوسي محمد

146 - احمد محمد عبد التواب عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3658 ورقم قيد 34017    محل رئيسى  عن مصنع خراطيم ري, بجهة محافظة القصر الوحدة رقم 193 - 

المجمع - البغدادي       بملك / الهيئة العامة للتنمية الصناعية

147 - نور عبادى عبده سيفين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3660 

ورقم قيد 34018    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر عزبة ابو 

دغار ارمنت الحيط   بملك/روماني شنوده مسعود

148 - مريم النوبي الدردير علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3661 

ورقم قيد 34019    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر الرزيقات 

بحري   بملك/ علء محمد السيد

149 - مصطفي عزالدين عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3664 ورقم قيد 34020    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية ومستلزمات حلواني, بجهة محافظة القصر جزيرة 

البعيرات        بملك/ حسنه حسان حسين

150 - حسن علي حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3669 

ورقم قيد 34021    محل رئيسى  عن  تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة   بملك/ محمود 

علي حسن سليمان

151 - موسي خليل محمود خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3673 

ورقم قيد 34022    محل رئيسى  عن بيع ادخنه وسجائر, بجهة محافظة القصر شارع طواب متفرع من شارع 

التليفزيون      بملك/ ورثه خليل محمود خليل

152 - عائشة احمد ادم حمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3674 ورقم 

قيد 34023    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الشارع الجديد الرياينة   بملك/ 

عمر الجهلن حسن
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153 - سامح احمد حسن الصغير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3676 

ورقم قيد 34024    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القصر ارمنت الوبورات ساحل الجرف   

بملك/ عادل علي احمد

154 - محمد حجاج فتحي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3677 ورقم قيد 34025    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع عبيد علي 

المدامود   بملك/ حجاج فتحي مصطفي

155 - محمد احمد خليل حسانين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3678 

ورقم قيد 34026    محل رئيسى  عن بيع و تصنيع حلويات من العجين ) حلواني (, بجهة محافظة القصر 

البياضية      بملك / محمود احمد محمد

156 - محمود بدوي الطاهر حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

3680 ورقم قيد 34027    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع الزناقطة 

منشاة العماري   بملك/ احمد عبده فهيم

157 - محمد موسي عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3683 

ورقم قيد 34028    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر ابوالجود  بملك/ موسي عباس محمد

158 - النوبي محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3685 

ورقم قيد 34029    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة القصر حاجر المريس      بملك / محمد 

محمود سالم محمد

159 - اسماء محمد خالد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3686 

ورقم قيد 34030    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر شارع طراد النيل بجوار 

مكتب بريد الضبعية    بملك/ احمد عمران الصادق حراجي

160 - نوبيه نوبي حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3687 

ورقم قيد 34031    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر بجوار الجبانه 

منشاة العماري   بملك/ محمد موسي خضري

161 - احمد حسن ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 3690 

ورقم قيد 34032    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر المحاميد بحري   

بملك/ الحسين عبدالفتاح عبدالرحمن

162 - احمد صفوت ماهر قرشي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3701 

ورقم قيد 34033    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع طريق الرحمة       بملك/ نجاح 

قلده حبشي

163 - نجاح السيد محمد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3702 

ورقم قيد 34034    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن و بيعها, بجهة محافظة القصر الرزيقات بحري      

بملك / الطاهر السيد حسن

164 - عبد الرحمن الطاهر البكري محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3705 ورقم قيد 34035    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الجبل - الغريرة     

بملك / عبد السلم محمد محمود

165 - اسماعيل احمد ابو الفضل بكري تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3714 ورقم قيد 34036    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع الشيخ ابو عوف - اصفون    

بملك / احمد ابو الفضل بكري
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166 - رجاء بدري سيد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3716 ورقم قيد 34037    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر النجوع بحري 

- النواصر         بملك/ عادل السيد احمد حسن

167 - فاطمه عبد الفتاح السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3717 ورقم قيد 34038    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر توماس الوسطي     

بملك/ شامي جلل بدر علي

168 - ايه عبد الغنى جامع يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3718 ورقم قيد 34039    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر العشي     بملك / 

سيد احمد ابو الوفا سليم

169 - فاطمة عبدا محمد محمد جلل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3719 ورقم قيد 34040    محل رئيسى  عن تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر العضايمة      

بملك/ حسن سيد احمد محمد

170 - ياسمين راضي عبد الرضي عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 3721 ورقم قيد 34041    محل رئيسى  عن صيدليه عامه, بجهة محافظة القصر ترعة ناصر     بملك / 

خميس امين ادم

171 - مؤمن احمد علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3727 

ورقم قيد 34042    محل رئيسى  عن بيع اجهزة اطفاء و مهمات امن صناعي ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القصر شارع المدينة المنورة     بملك / حسين عبد السلم علي

172 - احمد محمد احمد الطيري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3729 

ورقم قيد 34043    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبة الحج ابراهيم - 

جبل الرياينة     بملك/ رفاعي عبدالفتاح كامل

173 - يوسف احمد فاضل الصادق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

3732 ورقم قيد 34044    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لتربيه الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر 

ابوقليعي - ارمنت الحيط       بملك/ محمد رمضان حسن

174 - سيد محمد مصطفي علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 3734 

ورقم قيد 34045    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر قرية الصف - ارمنت 

الحيط     بملك / اسلم سيد مصطفي

175 - عيده عبدالدايم محمد عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3773 ورقم قيد 11392    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر القرايا       

ملك/ عبدالروؤف احمد احمد

176 - هاشم كامل فهمى على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3749 

ورقم قيد 30579    رئيسى آخر  عن مخزن لبيع البقالة, بجهة محافظة القصر اصفون   بملك/ كامل فهمي علي

177 - عماد ثابت زكي ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3736 

ورقم قيد 34046    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة القصر شارع الشيخ سعد    بملك / صباح 

نصري عبده

178 - سمير سعيد مجلع سعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3737 

ورقم قيد 34047    محل رئيسى  عن معرض بيع ابواب حديد, بجهة محافظة القصر العضايمه     ملك/ عماد 

سعيد مجلع
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179 - وليد عبدالدايم السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3744 

ورقم قيد 34048    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر بجوار مندره الخطيب شارع احمد عرابي   

بملك/ عبدالدايم السيد

180 - علي حسان علي ادم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3756 ورقم 

قيد 34049    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر نجع الطارف        بملك/ حساني علي ادام

181 - احمد ربيع احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3758 

ورقم قيد 34050    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القصر الرزيقات بحري   

بملك/ محمد ربيع احمد

182 - ابوالفضل عبدالدايم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3759 ورقم قيد 34051    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر الدير شرق    بملك/ 

صلح كمال محمد

183 - عرفه عطا ا سلم احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3766 ورقم قيد 34052    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة القصر الشيخ عامر القبلي قمول   

بملك/ ياسمين يوسف عطا ا سلم

184 - محمود الطواب ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3768 ورقم قيد 34053    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة القصر شارع الهيلتون - 

الكرنك الجديدة    بملك / حسن الطواب ابراهيم محمد

185 - احمد عمر يوسف حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 3769 

ورقم قيد 34054    محل رئيسى  عن خدمات طباعة الوان وطباعة ابيض واسود وفاكس وانترنت وتصوير 

خرائط هندسية ابيض واسود والوان وخدمات التحول الرقمي وتكعيب وتغليف اسكنر فيماعدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية, بجهة محافظة القصر ش متفرع من ش المستشفي 

الدولي   بملك/ عبدالحميد الشاذلي علي

186 - ايمان سلم عبدالمغني احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

3775 ورقم قيد 34055    محل رئيسى  عن تطهير خزانات وحمامات السباحة, بجهة محافظة القصر نجع 

الطويل الكرنك   بملك/ ادريس عبدالرحيم احمد محمد

187 - جوزيف مكين تامر بولس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3810 

ورقم قيد 26547    رئيسى آخر  عن خدمات محمول, بجهة محافظة القصر شرق السكه الحديد      ملك/جورج 

مكين تامر

188 - فخري الشايب فخري صديق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3782 ورقم قيد 34056    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر الغريرة    ملك/ اميل الشايب 

فخرى

189 - جيده احمد حسين ابودردير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3783 ورقم قيد 34057    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع رخام, بجهة محافظة القصر الرواجح    بملك / 

احمد رجب الجيلني محمد

190 - كرم يوسف احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3784 

ورقم قيد 34058    محل رئيسى  عن ورشة حدادة للتصنيع والتقطيع, بجهة محافظة القصر الرياينة    ملك/ 

محمد عبدالرحمن محمد المصرى
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191 - حامد حجاج حامد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3785 ورقم قيد 34059    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر نجع القباحي الغربي     بملك / حجاج حامد عبد العزيز

192 - ممدوح محمد يونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3786 

ورقم قيد 34060    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الزينية قبلي     بملك / 

عبد ا محمد يونس

193 - حمدي علي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3787 

ورقم قيد 34061    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر توماس 3 - بملك / رفعت 

السيد مكي محمود

194 - اسماء محمد علي محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3788 

ورقم قيد 34062    محل رئيسى  عن حضانة, بجهة محافظة القصر بجوار مدرسة الزراعية - النجوع بحرى - 

النواصر     ملك/ حسن يونس سليمان

195 - ايمان سعد حافظ مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3797 

ورقم قيد 34063    محل رئيسى  عن بيع نظارات طبية, بجهة محافظة القصر شارع التكوين المهني من شارع 

التليفزيون     بملك / عابدين محمد ابراهيم

196 - اسماء شعبان خضر احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3799 

ورقم قيد 34064    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر الرياينة     

بملك / محمد احمد عبد الحميد

197 - ياسر عبدالعاطي محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3801 ورقم قيد 34065    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر المحاميد 

بحري     بملك / ياسر محمود معاطي

198 - عصام الدين عماد بكري احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3802 ورقم قيد 34066    محل رئيسى  عن مقهى شعبى, بجهة محافظة القصر شارع حجاج بلى - امام مطحن 

التحاد     ملك/ نجوى احمد الطاهر على

199 - وداد صالح توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3805 

ورقم قيد 34067    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر القباحى الشرقى    ملك/ 

موسى برسى احمد عبدالعال

200 - نسمه محمد احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3806 

ورقم قيد 34068    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع الخضيرات - 

البغدادي     بملك / صبرنا احمد محمد علي

201 - شيماء صلح الدين السماني بدر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

3808 ورقم قيد 34069    محل رئيسى  عن بيع المفروشات والسجاد, بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابي 

- بجوار المصرية    بملك / هارون ابراهيم عبد النعيم

202 - نافع ربيع رمضان بخيت تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 3814 

ورقم قيد 34070    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الجوايدة غرب الترعة      

ملك/ عرفات ربيع رمضان

203 - محمد عباس خليل جاد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3835 

ورقم قيد 15862    رئيسى آخر  عن معمل بيع منتجات البان, بجهة محافظة القصر منشاة العمارى     ملك/ 

مصطفى جادا ذكى فهيم
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204 - عماد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3839 

ورقم قيد 22183    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر حاجر الرزيقات قبلي   بملك/ 

عبدالباسط احمد محمد احمد

205 - مينا جابر وهيب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3841 

ورقم قيد 31784    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر شارع العرب ارمنت الحيط    بملك/ 

محمد احمد النوبي عثمان

206 - احمد فراج راضي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3815 

ورقم قيد 34071    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر العضايمة       بملك/ فراج 

راضي ابراهيم

207 - حسن جمال علي سنوسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3816 ورقم قيد 34072    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر الخشائلة - القرايا          

ملك/ اوداد سعد حسانين احمد

208 - مينا منصور عبدا عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3817 ورقم قيد 34073    محل رئيسى  عن بيع وتحميص وتعبئة وطحن البن وملحقاتة, بجهة محافظة القصر 

شارع النزهه - بجوار المطافي     بملك/ عبدالرحيم فوزي عطا محمد

209 - احمد مصطفي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3836 

ورقم قيد 34074    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة القصر نجع حبشي - القبلي قمول    بملك / 

مكي عبد الحق عبد السميع محمد

210 - احمد عبدالرحيم علي الصادق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3837 ورقم قيد 34075    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر شارع الخطبه ارمنت الحيط    

بملك/ علي عبدالرحيم علي الصادق

211 - بيشوي عيسي فهيد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3845 ورقم قيد 34077    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القصر شارع كنيسه مارجرجس   

بملك/ سامح ونيس منتياس

212 - يسرا ابوالقاسم محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3846 ورقم قيد 34078    محل رئيسى  عن توريد اخشاب واعمال يدوية خشبية, بجهة محافظة القصر شارع 

التليفزيون     ملك/ مها ابوالقاسم محمود

213 - احمد مجدى سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3848 

ورقم قيد 34079    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر شارع معاوية بن ابي 

سفيان المنشية   بملك/ بدري عبدالمريد محمد

214 - محمد محمد ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3850 

ورقم قيد 34080    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع عمرون - البغدادي       

بملك/ احمد محمد عبدا

215 - محمد سيد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3855 

ورقم قيد 34082    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر شارع المدرسة العدادية - القالتة     

بملك/ حميده الصن عثمان

216 - كريمه عبدالراضي محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3856 ورقم قيد 34083    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الحوزة    -  

الرياينة      بملك/ احمد عبدالباسط المير

Page 18 of 46 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

217 - عبدالناصر عبدالدايم موسي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 3858 ورقم قيد 34084    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر توماس 

الوسطي      بملك/ راضية عبداللطيف نوبي

218 - معتز محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 3860 

ورقم قيد 34085    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر 

العديسات قبلي   بملك/ محمود عبدالباسط عبدالجليل

219 - عثمان رمضان محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3861 ورقم قيد 34086    محل رئيسى  عن بيع بقالة ومواد غذائية واعلف, بجهة محافظة القصر ساحل 

القرايا    بملك / الحسين رمضان محمد عثمان

220 - شرف الدين زكير احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3862 ورقم قيد 34087    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر شارع سيدي عبد الرحيم 

متفرع من شارع التليفزيون      بملك / ورثة محمود خير علي عبد الحليم

221 - مصطفي محمد بربري اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3863 ورقم قيد 34088    محل رئيسى  عن بيع بقالة تجزئه وجمله, بجهة محافظة القصر القبلي قمول       

بملك/ عبدالناصر النقراشي سيد عبدالرسول

فروع الفراد

1 - وليد محمود عثمان محمد  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   3502 ورقم قيد   28801  محل فرعى  عن 

مخزن لبيع بقالة  بجهة محافظة القصر نجع الحروبات     ملك/ محمد احمد سيد

2 - بيتر ميخائيل كامل ميخائيل  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3645 ورقم قيد   33628  محل فرعى  

عن بيع مفروشات وادوات منزلية  بجهة محافظة القصر ارمنت الوابورات   شارع الحميات     ملك/ ميخائيل كامل 

ميخائيل

3 - سمعان جندي فرج جندي  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3638 ورقم قيد   34011  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط الى / مكتب رحلت  بجهة محافظة السكندرية تعدل العنوان الى4 ش السقفيه الدور الول علوى قسم 

العطارين

4 - سمعان جندي فرج جندي  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   3638 ورقم قيد   34011  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط الى / مكتب رحلت  بجهة محافظة القصر بندر القصر _ شارع شركه الكهرباء _ الكرنك الجديده 

بملك _ جاد الرب سعيد راشوان

5 - كيرلس حنا اندراوس درياس  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   3709 ورقم قيد   7903  محل فرعى  

عن مخزن بيع مفروشات  بجهة محافظة القصر اولد سند - ساحل البحر - الرزيقات بحري    بملك / بيشوي 

فاخوري جرجس

6 - نصره سعيد عبدالمنطلب عبدا  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   3791 ورقم قيد   24274  محل 

فرعى  عن مخزن لبيع بقالة ومواد غذائية بالجملة  بجهة محافظة القصر نجع البنى - منشاة العمارى    ملك/ 

عبدالجواد محمد اسماعيل
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قيود الشركات

1 - شركة /عبيد شرف الدين احمد النوبي وشركاه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    3249 ورقم قيد  33886    مركز عام  عن مقاولت عمومية متكاملة  بجهة 

محافظة القصر القالته     ملك/ صباح احمد محمد احمد

2 - شركه امال صبحي زاهر عطيه وشركائها شركة  رأس مالها 177,600.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    3296 ورقم قيد  33899    مركز عام  عن ورشة نجارة  بجهة محافظة القصر شارع السلخانة   

ملك/ محمد سيد عامر وعلى سيد عامر وعامر سيد عامر

3 - شركة عبدالقادر طايع عبدالقادر وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    3424 ورقم قيد  33948    مركز عام  عن صيانة ونظافة وتجميل المنشات العامة والحكومية 

والخاصة والمطارات , صيانة وتجهيز المعدات الكهربائية والميكانيكية , اعمال الدهانات والنجارة والسباكة , 

تشغيل عربات نقل عفش الركاب بالمطارات , صيانة التكييف والتبريد الشللرات المركزية , صيانة اجهزة التيار 

الخفيف وصيانة السانسير  بجهة محافظة القصر الكرنك شارع الهلتون   بملك/ عبدالقادر طايع عبدالقادر

4 - شركة هدهد سليمان للبالون الطائر شركة  رأس مالها 1,005,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    3853 ورقم قيد  34081    مركز عام  عن تطيير البالون  بجهة محافظة القصر شارع عمر على 

من شارع التليفزيون      ملك/ ابوبكر محمد عزالدين محمد

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمود ربيع ابراهيم عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10879 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع  1002 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - جابر محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11615 قيد فى 25-02-2015 برقم ايداع  301 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

3 - ياسر جعفري محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15710 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  7463 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع المودع برقم 7463 بتاريخ 

2021-10-26

4 - محمود حسين الطيرى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   19364 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع  1479 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

5 - محمد محمود سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   33448 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  2214 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

6 - محمود رفعت المير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7557 قيد فى 26-11-2008 برقم ايداع  1123 

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

7 - احمد يونس حباشي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8931 قيد فى 16-11-2011 برقم ايداع  978 وفى 

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

8 - امال مكرم سليمان بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11503 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع  990 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

9 - ميخائيل جرجس لبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12519 قيد فى 22-10-2015 برقم ايداع  

1989 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة

10 - هويده محمد احمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19713 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع  

2208 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

11 - هيثم محمد مصطفي ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   24272 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع  

3374 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

12 - غاده عبدالغنى زايد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31921 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  9121 

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

13 - ادريس عبدالرحيم ابوزيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   32522 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

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

14 - احمد محمود النوبي عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23771 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع  

2517 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

15 - محمود على محمد الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28558 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع  4002 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

16 - سلمه محسوب عبدا عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29640 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع  

5766 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

17 - احمد حلمي الدردير حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   29750 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  5936 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

18 - عبدا احمد عثمان نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم   30651 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  7249 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

19 - ملك جون اسكندر واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8460 قيد فى 10-08-2010 برقم ايداع  838 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

20 - نجاح حسان محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   9726 قيد فى 29-08-2013 برقم ايداع  1008 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

21 - نجاح حسان محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   9726 قيد فى 09-05-2013 برقم ايداع  544 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

Page 21 of 46 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

22 - جميله سعد فتوح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21789 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  6070 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

23 - احمد عمر سليم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   24183 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع  3271 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

24 - ابراهيم ركابي نوبي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   30937 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

7676 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

25 - سيده محمد رسلن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31164 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  8008 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

26 - صفاء سعدى فخرى بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31886 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  9066 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

27 - عبدا سيد عبدا لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   32847 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  658 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

28 - اشرف جمال عثمان عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   18864 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع  393 

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

29 - حسن مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20762 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع  5316 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

30 - فاطمة الزهراء صلح عكوش عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   23501 قيد فى 16-03-2020 برقم 

ايداع  2019 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

31 - سومه خضري عبدالله محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24662 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع  

4077 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

32 - نوبيه حجاج الطيري بغدادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31248 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

8144 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

33 - نوره حساني توفيق عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   33030 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  3113 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

34 - جلل مصطفى سعدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4209 قيد فى 16-11-2002 برقم ايداع  816 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة للوفاة

35 - مصطفى رمضان عبدالرسول حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8785 قيد فى 20-07-2011 برقم ايداع  

631 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

36 - امجد جون اندراوس دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   11961 قيد فى 17-05-2015 برقم ايداع  909 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

37 - عبدالستار عبدالشكور عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12858 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  

3232 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

38 - فاطمه الغول مصطفي عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13310 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع  

977 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

39 - محمد حيدر عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29849 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

6095 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

40 - مديحه جبريل عمارى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30958 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

7718 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

41 - فايزه ابودوح محمود رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8226 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع  227 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

42 - فايزه ابودوح محمود رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8226 قيد فى 30-03-2010 برقم ايداع  371 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

43 - مصطفي محمود احمد بصري  تاجر فرد سبق قيده برقم   24531 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع  

3842 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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44 - فاطمة زكي ابوالوفا جبالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29234 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  5097 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

45 - عطيات عبدالمطلب اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32268 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  

9657 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

46 - عمرو محمد العادلي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18319 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع  5187 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

47 - محمد المدستر ابوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19271 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع  

5594 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

48 - محمد احمد عبدالدايم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20748 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع  4175 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

49 - جرجس زغلول فهمي معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   24032 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع  

2947 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

50 - محمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   26534 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

7489 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

51 - علء مطر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29460 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  5479 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

52 - عصام احمد اطاهر حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29677 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  5821 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

53 - منال السيد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30406 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  6910 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

54 - كلثوم عبدالغفار احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   32236 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

9584 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

55 - نبيله عبيد عبادى عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32383 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  9863 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

56 - ماجده عبدالدايم محمد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20463 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع  

3658 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

57 - محمود عبدالباسط عبدالجليل حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27696 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  

2280 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

58 - هدي الطاهر محمد الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27823 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  2536 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

59 - ناهد عبدالعزيز الراوي عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31480 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

8480 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

60 - منتصر محمود كامل  محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31554 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

8578 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

61 - الطاهر محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24737 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  4212 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

62 - احمد صلح عبدالفتاح ابودوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   28909 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  

4618 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

63 - ثروت سيد احمد فاضل حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29512 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

5568 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

64 - حنان سعدي ابوالمجد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29522 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  5590 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

65 - عمرو فتحي محمدين طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   32988 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع  1030 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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66 - احمد عطيه حجاج عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33127 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

1381 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

67 - عائشه امين محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33749 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  2914 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

68 - هاني محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33850 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  3152 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

69 - كارم فكرى عبده اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   15545 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع  2360 

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

70 - هناء عبدالرحمن محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21528 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

5546 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

71 - اسراء محمد محمود الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   25232 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  

5066 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

72 - احمد حجازي احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30714 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  7329 

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

73 - مصطفى عبدا عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   31461 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  8452 

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

74 - احمد يوسف عبدالعزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31856 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

9022 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

75 - عبدالمنصف احمد ليسي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   32148 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

9451 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

76 - ايمن على توفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32198 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  9529 وفى 

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

77 - هاني رزق ا امن ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   32448 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

9956 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

78 - فاطمة احمد حسين عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32510 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  70 

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

79 - عمر حمدى محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32695 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  377 وفى 

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

80 - سماح همام على عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   12280 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع  1515 

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

81 - عبدا فاروق ابوالوفا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33853 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  

3155 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

82 - سناء احمد زعتر قناوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3013 قيد فى 17-04-2001 برقم ايداع  354 

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

83 - ياسمين محمد الطيب حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6215 قيد فى 09-03-2006 برقم ايداع  184 

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

84 - فضيله فتحي ابوالمجد مكي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17821 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع  3975 

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

85 - عبدا الضوى حسن النوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24917 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع  

4521 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

86 - على عبدالخالق ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25640 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  

5804 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

87 - رقيه عبدالحميد ابوالمجد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28889 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  

4582 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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88 - عمران سيد سلمه احمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30548 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  

7115 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

89 - حسن عمران حسان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31494 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  8504 

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

90 - كريمة عبدالحميد صالح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32129 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  

9425 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

91 - هالة سيد الطاهر صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   32130 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  9426 

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

92 - محمد محمود ابو الحسن المير  تاجر فرد سبق قيده برقم   33066 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  

1221 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

93 - مريم النوبي الدردير علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33400 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  2106 

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

94 - نور عبادى عبده سيفين  تاجر فرد سبق قيده برقم   33589 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  2551 

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

95 - محمد حجاج فتحي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33650 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  

2690 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

96 - زكريا عبدالغنى عبدالدايم عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   1570 قيد فى 11-08-1999 برقم ايداع  

625 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

97 - لبنى عبدالحميد رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10695 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع  

639 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

98 - احمد محمد اشرف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17514 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع  3344 

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

99 - ايمان محمد هاشم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30246 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  6692 

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

100 - محمد عبدالواسع على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31333 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

8267 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

101 - امانى احمد محمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   31893 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

9073 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

102 - عماد عيسي عبدا عبادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32653 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  305 

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

103 - اكرم محمد متولى هاشم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4140 قيد فى 11-08-2009 برقم ايداع  

852 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

104 - احمد حسان علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23160 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع  1380 

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

105 - فاطمة الزهراء جمال فهمى السنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23982 قيد فى 06-07-2020 برقم 

ايداع  2857 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

106 - احمد محمد ابوالحسن حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24302 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  

3421 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

107 - محمد عبدالمنعم فكري خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25378 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

5309 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

108 - عمر عبدالعزيز عبدالغفور صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   14090 قيد فى 25-09-2016 برقم ايداع  

2646 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

109 - هاله عبدالعزيز مصطفي حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20630 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  

3950 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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110 - جابر سمير جرجس جبره  تاجر فرد سبق قيده برقم   21037 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع  4673 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

111 - جابر سمير جرجس جبره  تاجر فرد سبق قيده برقم   21037 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  373 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل لغاء المحل التابع المودع برقم 373 بتاريخ 2020/1/19

112 - يسري جمال ابوالسعود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24972 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع  

4614 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

113 - محمود سعيد عبدالراضي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26014 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع  

6534 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

114 - محمود رمضان حسين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26839 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  

552 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

115 - مصطفي محمد محمود توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   29565 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  

5661 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

116 - ابوالحجاج فرج محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30008 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

6327 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

117 - مني عبدالحميد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30775 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

7441 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

118 - عفاف بدوى فكرى مدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30850 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  7540 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

119 - عبير علي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31258 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  8158 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

120 - محمود محمد احمد الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31507 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  

8521 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

121 - لبنى عبيد محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   31888 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  9068 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

122 - محمد عبادي محمد بغدادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33297 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

1810 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

123 - سعديه الكامل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18106 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع  4685 

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

124 - ساره احمد عبد الجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20101 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع  

2967 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

125 - عوض سيد عبداللهى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   21597 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع  

5712 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

126 - متياس يوسف سمير شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   22617 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  256 

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

127 - سمير نجدي جريس عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   32031 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  9287 

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

128 - ابانوب ثروه صدقي فلسطين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27875 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  

2629 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

129 - خالد النجار النوبي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   30643 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  7236 

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

130 - زينب يوسف محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31920 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  9120 

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

131 - فاطمه محمود عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32921 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  837 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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132 - سهام محمد سليم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   33891 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  

3275 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - مينا نبيل جرس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   12504 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع   1954 فى 

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

2 - حربى حسن على بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   17716 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع   3734 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

3 - احمد الخضري احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   22905 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع   789 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ميخائيل جرجس لبيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   21338 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع   

5244 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - عادل عدلي بخيت خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   33831 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   3105 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

6 - كيرلس ممدوح حكيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   15525 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع   2326 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

7 - مرقص وليم سويحة خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   28064 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع   3007 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

8 - نعمه عبدالحارس كامل عبدالحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم   33339 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع   

1918 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

9 - عبدالنبى الطوخى محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   14614 قيد فى 18-01-2017 برقم ايداع   177 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

10 - محمد عبدالحميد فراج احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15405 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع   

2042 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

11 - حاتم سعيد فاروق مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   15462 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع   2182 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

12 - محمد أحمد محمد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33918 قيد فى 09-05-2011 برقم ايداع   798 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

13 - محمد المدستر ابوزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19271 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع   

1278 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

14 - ابو بكر عبدالفتاح قناوي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28075 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع   

3036 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

15 - مكاريوس صموئيل يوسف سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   19573 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع   

1868 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - احمد عبدالجواد الطواب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   535 قيد فى 19-04-1998 برقم ايداع   190 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

17 - رمضان محمود ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   18900 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع   

510 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

18 - زينب رمضان رشيدي سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   30060 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع   

6410 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - منال محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7812 قيد فى 06-04-2009 برقم ايداع   379 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

20 - ابدور واصف بشارة بولس تاجر فرد سبق قيده برقم   7831 قيد فى 15-04-2009 برقم ايداع   423 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

21 - شنودة بطرس نجيب قلناوؤس تاجر فرد سبق قيده برقم   16070 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع   

3593 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - يسرا شقير ابو الحجاج شقير تاجر فرد سبق قيده برقم   33129 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع   

1400 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

23 - تعديل السم التجاري الي   منصور عبد الله خليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13357 قيد فى 

07-04-2016 برقم ايداع   1051 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

24 - هبيل وحيد بشاير مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم   24800 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع   4319 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

25 - ايمان عبدالموجود عمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   27650 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع   

2180 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

26 - ابو الحسن حفني ابو الفضل سرور تاجر فرد سبق قيده برقم   27754 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع   

2409 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

27 - ريمون نعيم مكسي رفايل تاجر فرد سبق قيده برقم   33407 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   2128 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

28 - العزب حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   16583 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع   1175 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

29 - ندي محمد تهامي بصري تاجر فرد سبق قيده برقم   33658 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   2703 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

30 - احمد عبدالجواد الطواب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   535 قيد فى 19-04-1998 برقم ايداع   190 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

31 - ايمن عبدالرازق ابراهيم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   14571 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع   

4127 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

32 - هاني هارون عبداللهي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33743 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع   

2897 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

33 - نوبى زين العابدين محمد عبدالمنطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   18351 قيد فى 29-11-2018 برقم 

ايداع   5242 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

34 - يوحنا انصير  زكي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   30604 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   

7188 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

35 - مصطفي عبدا بسطاوي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   11922 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع   

843 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

36 - فاخورى رزيق محروص محارب تاجر فرد سبق قيده برقم   12950 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع   

176 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

37 - فراج رمضان حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم   4426 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   1291 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - طه عبدا مصطفى على تاجر فرد سبق قيده برقم   33634 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع   2651 

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

39 - عبدالرحيم يعقوب احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   22470 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع   5 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - ياسر جعفري محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15710 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    2739 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 7463 

بتاريخ 26-10-2021 للستغناء عنه

2 - احلم بكري محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    28010 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    2906 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر القالتة   ملك/ ابوزيد الصادق حسانى

3 - على محمد على بديوى تاجر فرد سبق قيده برقم    33857 قيد فى 23-01-2010 برقم ايداع    136 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر كورنيش النيل - بجوار بنك القاهرة      ملك/ 

الطيب الحسينى احمد عبدا

4 - امال مكرم سليمان بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    11503 قيد فى 13-01-2015 برقم ايداع    64 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 989 بتاريخ 

13/4/2017

5 - مينا مهني صدقي ابوسخيرون تاجر فرد سبق قيده برقم    26698 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    

280 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط إلي   الكوم 

الشرقي الكيمان  بملك/ سفين عبدالملك جرجس

6 - اشرف محمد على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7714 قيد فى 08-02-2009 برقم ايداع    162 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع الستثمار الصناعى - الحبيل    

ملك/جرجس برسوم رزيق

7 - احمد محمد بدوي مكي تاجر فرد سبق قيده برقم    29154 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    4975 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع البريد اصفون   بملك/ احمد 

محمود احمد محمد عن نشاط بيع بقالة افتتح في 2022/5/10 برقم 29154 القصر

8 - طيبه محمد الضمراني يس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31254 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

8154 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى نجع 

الملحة - القبلى قمول       ملك/ عبدالغفار محمد الضمرانى

9 - نجاح حسان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    9726 قيد فى 09-05-2013 برقم ايداع    544 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر اعتزال التاجر تجارته عن المحل المودع برقم 

1008 بتاريخ 2013/8/29

10 - نوره حساني توفيق عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    33030 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

1121 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

الرزيقات بحرى - طريق الوادى     ملك/احمد محمد احمد بدوى

11 - حسن مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20762 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    

4199 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 

5316 بتاريخ 10/10/2019

12 - حسن مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20762 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    

4199 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى القطعة 

43 حوض ابو قرين  الكوم الشرقى  الكيمان  بملك/ ابراهيم محمد سلم

13 - نوره حساني توفيق عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    33030 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

1121 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر إلغاء المحل التابع المودع برقم 

3113 بتاريخ 24-4-2022 للستغناء عنه

14 - مصطفى محمد السايح على تاجر فرد سبق قيده برقم    33810 قيد فى 16-06-2011 برقم ايداع    

1172 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر طريق الصفصاف   بملك/ محمود 

حسين عبدالستار السايح عن نشاط تنمية زراعية واستصلح اراضي افتتح في 2022/5/12 برقم 33810 

القصر
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15 - عبدالستار عبدالشكور عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12858 قيد فى 14-01-2016 برقم ايداع    

13 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 

3232 بتايخ 2/6/2021

16 - مجدى جميل جريس بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم    16990 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع    

2211 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السقالة - شارع المدارس      

ملك/ وجيه حارس بخيت

17 - حاتم سعيد فاروق مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    15462 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع    2182 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى شارع شرق 

السكة الحديد - بجوار موقف المحافظات   بملك/ احمد عادل يونس

18 - عبدالكريم صبري رشيدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22946 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع    

973 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي نجع جاد 

الكريم المدامود   بملك/ عماد جمال رشيدي

19 - سحر جعفر عرفه الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    33275 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    1746 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي نجع سالم الحبيل   

بملك/ محمد عبدالمنعم حماده عديسي

20 - مني محمود كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33453 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    2230 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط  الي الرياينة  بملك/ 

صفوت منير فؤاد منصور

21 - محمد المدستر ابوزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19271 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاءالمحل التابع برقم 5594 

بتاريخ 2020/10/22

22 - محمد المدستر ابوزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19271 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي الفارسية 

النجوع بحري   بملك/ احمد عمر احمد

23 - محمود عبدالصبور عطاوى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    21610 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    

5736 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الزينية قبلي   بملك/ اسامه 

عوض ا عبدالراضي عن نشاط تربية مواشي لبيع اللبان افتتح في 2022/5/17  برقم 21610

24 - احمد هاشم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28242 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    3412 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر خلف نادى الشبان المسلمين بجوار مسجد 

الفتح عزبة الخزان   بملك/ هاشم محمد السيد

25 - محمد منير يسرى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    13213 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    757 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الكرنك الجديده   بملك/ منير يسري خليل 

عن نشاط مزرعة تربية مواشي لبيع اللبان افتتح في 2022/5/18برقم 13213 القصر

26 - محمود احمد ابوالحجاج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    18932 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع    

611 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى نجع 

عبدا حسين - البغدادى     ملك/ احمد ابوالحجاج ابراهيم

27 - رامى سعيد يوسف عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    19057 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

874 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي عزبة 

الفقايرة  ارمنت الحيط   بملك/ ميلد هرون بعقوب

28 - ياسين راغب ياسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    22399 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع    

7219 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع 

الشيخ موسي الكرنك   بملك/ عبدالستار الصادق ابوالحسن

29 - وليد محمود عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28801 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع    4497 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع الحروبات     ملك/ محمد احمد سيد
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30 - احمد عاطف سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31866 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    9032 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع الموردة - 

طريق القصر اسوان الغربي - كمين سطيح - كيمان المطاعنة     بملك / عبد السلم عبد الستار ابو الوفا مكي

31 - فايزه احمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    31271 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

8189 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الشونه العديسات قبلي نجع علوان   

بملك/ سيف الدين سيد محمود عن نشاط تعبئة وتغليف حبوب افتتح 2022/5/19 برقم 31271 القصر

32 - بدرى يوسف امين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    31654 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

8727 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع محمد موسى - الحبيل    

ملك/مصطفى امين مصطفى

33 - ابدور واصف بشارة بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    7831 قيد فى 15-04-2009 برقم ايداع    423 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع مطحن 

التحاد   ملك/ فايزة احمد اسماعيل الشامى

34 - احمد عدلي حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14965 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    986 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتح محل رئيسى اخر بناحية حاجر 

الضبعية - مركز القرنة     بملك / سمير عبيد احمد شحاته

35 - احمد عدلي حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14965 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    986 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر حاجر - الضبعية       ملك/ عبدالراضى 

عبدالفتاح عبدالراضى

36 - احمد عدلي حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14965 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    986 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر حاجر الضبعية      بملك / سمير عبيد 

احمد شحاته

37 - حسان هلل عبيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم    21604 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    5728 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى الضبعية  بملك/ 

حسان هلل عبيد مكى

38 - علي محمود محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    24147 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    3164 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الحليلة شرق     ملك/محمود محمد 

اسماعيل

39 - كيرلس عدلي فخوري بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    27671 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    

2227 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط إلي 

الكيمان    بملك/ روماني امبارك عطيه

40 - احمد قاسم محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    16602 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    

1218 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

مصر اسوان - الغربى قمول    ملك/ بدوية احمد سالم

41 - سمير منصور محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    22452 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع    

7315 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي  نجع ابو 

عربي    بملك / سهير سيد احمد احمد

42 - بيتر ميخائيل كامل ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    33628 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

2634 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر ارمنت الوابورات   شارع 

الحميات     ملك/ ميخائيل كامل ميخائيل

43 - اكرم محمد متولى هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    4140 قيد فى 07-10-2002 برقم ايداع    705 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 852 بتاريخ 

11/8/2009

44 - كيرلس حنا اندراوس درياس تاجر فرد سبق قيده برقم    7903 قيد فى 04-06-2009 برقم ايداع    619 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر اولد سند - ساحل البحر - الرزيقات 

بحري    بملك / بيشوي فاخوري جرجس
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45 - اسامة انيس يونان حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    8900 قيد فى 13-10-2011 برقم ايداع    892 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر عقار رقم 18 تقسيم ابوالعباس - اول 

الغردقة   ملك/ ورثة أنيس يونان حنا

46 - جمال مجدى جمال لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    12414 قيد فى 15-09-2015 برقم ايداع    1776 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي  شارع مصطفي 

عبد الصادق من شارع محمد فريد  بملك / امين خضري ايوب

47 - سهام ابوالحمد علي ابوالحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28837 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

4481 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

الزينية بحرى   ملك/ يحى هاشم يوسف محمد

48 - الشاذلي احمد محمود حسين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    8640 قيد فى 31-03-2011 برقم ايداع    

240 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 

1742 بتاريخ 10-9-2015 للستغناء عنه

49 - عيده عبدالدايم محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    11392 قيد فى 07-12-2014 برقم ايداع    

2025 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر القرايا       ملك/ عبدالروؤف 

احمد احمد

50 - مصطفي عبدا بسطاوي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    11922 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    

843 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط إلي نجع 

الزناقطة - منشاه العماري      بملك/ محمود عبدالفتاح محمد الطيب

51 - بسام سامى عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12406 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع    

1762 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مصر الجديدة - 13 شارع صلح 

سالم - عمارات العبور - الدور الثامن - شقة رقم 5

52 - محمود أحمد هشام خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    14981 قيد فى 27-08-2017 برقم ايداع    2174 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع عثمان بن 

عفان   بملك/ خيرية رمضان سلطان

53 - هاشم كامل فهمى على تاجر فرد سبق قيده برقم    30579 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    7156 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر اصفون   بملك/ كامل فهمي علي عن 

نشاط مخزن لبيع البقالة افتتح في 2022/5/29 برقم 30579 القصر

54 - محمد العزب محمد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    33572 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    

2498 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع 

السوق ارمنت الحيط   بملك/ حليمه احمد محمد

55 - عبدا فتحي مرسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    8954 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع    

1027 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع التكوين المهنى - متفرع 

من شارع التليفزيون      ملك/ ماجد يوسف بدوى برسى

56 - مصطفى احمد وهابى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17788 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع    

3904 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الزبكية - 199 شارع رمسيس - 

غرفة رقم 4 - الدور الثانى - شقة رقم 5

57 - جابر سمير جرجس جبره تاجر فرد سبق قيده برقم    21037 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    

4673 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 

373بتاريخ 19/1/2020

58 - نصره سعيد عبدالمنطلب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    24274 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

3376 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع البنى - منشاة العمارى    

ملك/ عبدالجواد محمد اسماعيل

59 - جوزيف مكين تامر بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    26547 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

7510 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شرق السكه الحديد      ملك/

جورج مكين تامر
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60 - محمد عباس خليل جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    15862 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    3089 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر منشاة العمارى     ملك/ مصطفى جادا 

ذكى فهيم

61 - عماد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22183 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    6801 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر حاجر الرزيقات قبلي   بملك/ عبدالباسط 

احمد محمد احمد عن نشاط ورشة نجارة افتتح في 2022/5/31 برقم 22183 القصر

62 - عبدالرحيم يعقوب احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22470 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع    5 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي  شارع ابو 

الجود      بملك / حسين ابو زيد حسين

63 - مينا جابر وهيب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    31784 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    8924 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع العرب ارمنت الحيط    بملك/ 

محمد احمد النوبي عثمان عن نشاط ورشة نجارة افتتح في 2022/5/31 برقم 31784 القصر
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النشاط

1 - ياسر جعفري محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15710 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    2739وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى ورشة اصلح سيارات

2 - ميخائيل جرجس لبيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  21338 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع    

5244وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى بيع مفروشات

3 - ريمون اسحاق منسى اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم  22605 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    240

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي مخزن لبيع القمشة

4 - ايهاب شوقي سيفين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  519 قيد فى 12-04-1998 برقم ايداع    173وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى توزيع ادوات بيطرية ولقاحات 

والستيراد عدا السلع الواردة فى المجموعة رقم 19 والفقرة رقم 14و15و17و36و38 فى المجموعة رقم )6( 

وتصدير جميع منتجات جمهورية مصر العربية المصرح بها قانونا  وتوكيلت تجارية .

5 - ياسين المير محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  27009 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    907

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مقاولت عمومية متكاملة

6 - حاتم سعيد فاروق مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  15462 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع    2182وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى معرض سيارات وتوكيلت تجارية

7 - عبدالكريم صبري رشيدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22946 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع    

973وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع  النشاط الي بيع وتوزيع مواد غذائية

8 - امال محمد ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  28387 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع    3711

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع دواجن وطيور

9 - رمضان عبده برعى قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  33947 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    3419

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع قطع غيار موتوسكيلت

10 - محمد سيد احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  7961 قيد فى 29-07-2009 برقم ايداع    807

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي بيع خردوات وادوات منزليه وبيع 

ملبس جاهزة

11 - محمد المدستر ابوزيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19271 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    1278

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي بيع اجهزة كهربائية وادوات منزلية 

ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

12 - زياد محمود يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  28964 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    4694

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى )مكتب توريدات ادوات كهربائية 

وتوريد كاوتش وبطارايات وادوات مكتبيه وتوريد مواسير المياه ومستلزمات شبكات المياه والصرف الصحى(

13 - احمد عاطف سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31866 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    9032وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي  بيع مواسير و خراطيم ) جي ار ( للري 

الحديث

14 - جميل يونس عبادي جامع تاجر فرد سبق قيده برقم  29359 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    5290

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي )تجارة مواشي لبيع المواشي(

15 - ابدور واصف بشارة بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  7831 قيد فى 15-04-2009 برقم ايداع    423وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى بيع قطع غيار اجهزة كهربائية

16 - ابوالحجاج عبدالخالق عبدالمعطي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9106 قيد فى 11-03-2013 برقم 

ايداع    272وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى )مكتب نقل جماعى 

ونقل دفن الموتى (

17 - حسان هلل عبيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  21604 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    5728وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى تربية مواشى لبيع اللبان

18 - كيرلس عدلي فخوري بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  27671 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    

2227وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي بيع اعلف ودواجن
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19 - علء رمضان جاد على تاجر فرد سبق قيده برقم  15073 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع    1230وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط )خدمات زراعة وتشجير ورعاية المسطحات 

الخضراء ومكافحة الفات العامة ونقل مخلفات صلبه ومخلفات طبيه خطره وتطهير وتعقيم الماكن العامة 

والخاصة وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت ( على نفس العين المؤجرة .

20 - احمد قاسم محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  16602 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    1218

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى بيع باب وشباك واثاث منزلى

21 - محمود محمد عبدالظاهر الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  29034 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع    

4802وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مواد بناء

22 - ريمون نعيم مكسي رفايل تاجر فرد سبق قيده برقم  33407 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    2128

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط إلي بيع وتصنيع الوميتال

23 - العزب حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16583 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    1175وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل عنوان النشاط الي مكتب نقل ركاب وحجز رحلت داخلية 

وحجز تذاكر الطيران والقطارات والفنادق والبواخر عدا الجانب

24 - محمد على الضوى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8066 قيد فى 04-11-2009 برقم ايداع    1145

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط انشاء ورصف طرق على نفس العين 

المؤجرة

25 - حسام ابراهيم سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27841 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    2557

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي مخزن بيع ادوات صحيه

26 - هاجر عبدالتواب عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33475 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

2295وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي بيع مواد غذائية

27 - الشاذلي احمد محمود حسين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  8640 قيد فى 31-03-2011 برقم ايداع    

240وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل عنوان النشاط الي مكتب رحلت ماعدا الجانب

28 - مصطفي عبدا بسطاوي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11922 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    

843وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط إلي ورشة حديد وكريتال وتوريدات 

عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

29 - صفاء اسماعيل محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18094 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع    4630

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط خدمات زراعية واستصلح ارارضي 

وتوريدات عامة ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت علي نفس العين المؤجرة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15710 وتم ايداعه بتاريخ   

19-10-2017  برقم ايداع 2,739.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى )ورشة الهدى لصلح السيارات (

2 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   33947 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2022  برقم ايداع 3,419.000 الى : رمضان عبده برعى قناوى

3 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33947 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2022  برقم ايداع 3,419.000 الى : ل يوجد

4 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16330 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2018  برقم ايداع 568.000 الى : تم تعديل السمه التجارية إلي الهضبة

5 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6915 وتم ايداعه بتاريخ   

13-01-2017  برقم ايداع 393.000 الى : اضافة السمة التجارية المتحدة

6 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33701 وتم ايداعه بتاريخ   

11-04-2022  برقم ايداع 2,791.000 الى : تم إضافة السمة التجارية الخلص للمقاولت العمومية 

والتوريدات عدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

7 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28657 وتم ايداعه بتاريخ   

15-07-2021  برقم ايداع 4,168.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى صانع السعادة

8 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31654 وتم ايداعه بتاريخ   

19-05-2022  برقم ايداع 3,537.000 الى : تم إضافة السمة التجارية البركة

9 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13357 وتم ايداعه بتاريخ   

07-04-2016  برقم ايداع 1,051.000 الى : تعديل السم التجاري الي   منصور عبد الله خليل احمد

10 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28291 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2021  برقم ايداع 3,515.000 الى : المانة

11 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10372 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-12-2013  برقم ايداع 1,720.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى اوفيس لخدمات الكمبيوتر

12 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33985 وتم ايداعه 

Semo jet  بتاريخ   22-05-2022  برقم ايداع 3,575.000 الى : اضافة السمة التجارية سيمو جيت

13 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12385 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-12-2018  برقم ايداع 5,454.000 الى : تم إضافة السمة التجارية مخبز الرحمة

14 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28242 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 3,455.000 الى : اضافة السمة التجارية   سلفرمون للستيراد والتصدير 

والمقاولت العمومية والتوريدات العمومية

15 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8640 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-2011  برقم ايداع 240.000 الى : تعديل السمة التجارية الي مكتب الهدي للرحلت

16 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11922 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2015  برقم ايداع 843.000 الى : تعديل السمة الجارية   إلي ورشة التحاد العربي للحديد 

والكريتال والتوريدات العمومية

17 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10615 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2014  برقم ايداع 447.000 الى : اضافة السمة التجارية   احباب المصطفي

18 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14571 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2021  برقم ايداع 4,127.000 الى : تعديل السمة التجارية الي  كواترو

19 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34054 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 3,769.000 الى : اضافة السمة التجارية  رويال
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الشخاص

1 - امير شاكر فخرى اقلديوس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   519 وتم ايداعه بتاريخ  12-04-1998 برقم 

ايداع    173تم التأشير فى تاريخ   12-04-1998   بــ  

2 - نشات عزت نظير شحاته  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   11063 وتم ايداعه بتاريخ  21-03-2018 برقم 

ايداع    1477تم التأشير فى تاريخ   21-03-2018   بــ  

3 - محمد سيف الدين محمد صدقى محمد توفيق  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   33913 وتم ايداعه بتاريخ  

11-05-2022 برقم ايداع    3328تم التأشير فى تاريخ   11-05-2022   بــ  

4 - رمضان عبده برعي قناوي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   33947 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-16 

برقم ايداع    3419تم التأشير فى تاريخ   16-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه ايمن حسان امين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2006 قيدت فى 06-03-2000 برقم ايداع   

177 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة

رأس المال

1 - لوفاة الشريك المرحوم محمد احمد ابراهيم كما هو ثابت بشهادة الوفاة بالقضية رقم 295 لسنة 2021 تم تعديل 

اسم الشركة الى شركة عبدا محمد احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     809 قيدت فى 

15-09-1998 برقم ايداع    522وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000.000

2 - عبدالظاهر عبدالستار عبدالظاهر احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8062 قيدت فى 2009-11-01 

برقم ايداع    1135وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000,000.000
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العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 809   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-1998 برقم ايداع    522 الى   لوفاة الشريك المرحوم محمد احمد ابراهيم كما هو ثابت 

بشهادة الوفاة بالقضية رقم 295 لسنة 2021 تم تعديل اسم الشركة الى شركة عبدا محمد احمد ابراهيم وشركاه
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الشخاص

1 - عبدا محمد احمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    809   وتم ايداعه بتاريخ    1998-09-15 

برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  متداخل . تاسعا : تعديل بند الدارة والتوقيع وتمثيل 

الشركة امام كافة الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص والتحاد العام لمقاولى التشيد والبناء 

للطرفين الول /هناء عبده عبدالباقى والثانى / عبدا محمد احمد مجتمعين او منفردين عدا المعاملت البنكية 

كالقروض والرهون او بيع اصل من اصول الشركة فلبد من توقيع الطرفين مجتمعين او من يمثلهم قانونا .

2 - ضياءالدين محمد احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    809   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1998 برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

3 - حسام الدين محمد احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    809   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1998 برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

4 - احمد محمد احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    809   وتم ايداعه بتاريخ    1998-09-15 

برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

5 - رغد محمد احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    809   وتم ايداعه بتاريخ    1998-09-15 

برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - صلج محمد محى الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3399   قيدت فى   11-09-2001 برقم ايداع    

812 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

2 - بدري عبدالنبي محمد ضاحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9108   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

280 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

3 - محمد علي احمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9146   قيدت فى   18-04-2012 برقم ايداع    

354 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

4 - محمود ربيع ابراهيم عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10879   قيدت فى   10-06-2014 برقم ايداع    

1002 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

5 - جابر محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11615   قيدت فى   25-02-2015 برقم ايداع    

301 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

6 - رومانى ثروت يسى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14995   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

1051 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

7 - حجاج محمد رشوان سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6201   قيدت فى   05-03-2006 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-04

8 - احمد يونس حباشي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8931   قيدت فى   16-11-2011 برقم ايداع    

978 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

9 - منة ا احمد عطاا الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9110   قيدت فى   21-03-2012 برقم ايداع    

283 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

10 - حسن على عبدالرحمن عبدالوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11175   قيدت فى   25-09-2014 برقم 

ايداع    1547 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-24

11 - امال مكرم سليمان بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11503   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

990 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

12 - ميخائيل جرجس لبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12519   قيدت فى   22-10-2015 برقم 

ايداع    1989 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

13 - عبدا احمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13020   قيدت فى   09-02-2016 برقم 

ايداع    328 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

14 - محمد حلمي شمندي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13483   قيدت فى   07-05-2016 برقم ايداع    

1364 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

15 - محمد سعد محمد قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14948   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

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

16 - عبده بكري محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1224   قيدت فى   11-03-1999 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

17 - محمد على محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8381   قيدت فى   14-06-2010 برقم ايداع    

650 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

18 - ماريانا راجي نسيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9073   قيدت فى   28-02-2012 برقم ايداع    

197 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

19 - منتصر حلمى مرعى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10096   قيدت فى   21-10-2013 برقم 

ايداع    1284 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20

20 - سيد سعيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12775   قيدت فى   17-12-2015 برقم ايداع    

2466 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

21 - ادهم بدر الدين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14855   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

711 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14
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22 - صفوت وليم بباوي فلمون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15135   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

1390 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

23 - جاد عبدالبارى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   166   قيدت فى   07-10-1997 برقم ايداع    

1080 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-06

24 - نفين سمير سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4608   قيدت فى   02-08-2003 برقم ايداع    579 وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-01

25 - ملك جون اسكندر واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8460   قيدت فى   10-08-2010 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-08-09

26 - نجاح حسان محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9726   قيدت فى   09-05-2013 برقم ايداع    

544 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-08

27 - نجاح حسان محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9726   قيدت فى   29-08-2013 برقم ايداع    

1008 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-28

28 - هارون حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11816   قيدت فى   19-04-2015 برقم ايداع    

648 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

29 - مجدي عوض ا جادا فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13632   قيدت فى   02-06-2016 برقم 

ايداع    1699 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

30 - صالح سعيد مصطفي سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14632   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    

229 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

31 - عمار محمدالمير محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1864   قيدت فى   27-12-1999 برقم 

ايداع    994 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-12-26

32 - محمد ابوالحجاج سعيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6922   قيدت فى   11-06-2007 برقم ايداع    

422 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

33 - محمود احمد ابوالوفا عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14146   قيدت فى   09-10-2016 برقم 

ايداع    2769 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

34 - مجاهد سيد احمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15063   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

1216 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

35 - ايهاب شوقي سيفين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   519   قيدت فى   09-03-1999 برقم ايداع    

195 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2014-03-08

36 - جلل مصطفى سعدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4209   قيدت فى   16-11-2002 برقم ايداع    

816 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-15

37 - حسن محمود حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11076   قيدت فى   25-08-2014 برقم ايداع    

1366 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

38 - امجد جون اندراوس دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11961   قيدت فى   17-05-2015 برقم ايداع    

909 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

39 - مينا راجى هنرى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14790   قيدت فى   27-02-2017 برقم ايداع    

556 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

40 - محمد على كمال على رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15172   قيدت فى   15-06-2017 برقم 

ايداع    1478 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

41 - فايزه ابودوح محمود رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8226   قيدت فى   24-02-2010 برقم ايداع    

227 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

42 - فايزه ابودوح محمود رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8226   قيدت فى   30-03-2010 برقم ايداع    

371 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

43 - حامد جاد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14167   قيدت فى   12-10-2016 برقم ايداع    

2814 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11
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44 - مجدى عدلى عبدا روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14939   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

928 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

45 - عبدا محمد عبدا محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14599   قيدت فى   16-01-2017 برقم 

ايداع    147 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

46 - احمد يونس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15042   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

1167 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

47 - محمود حسن محمود الراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15056   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

1209 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

48 - عبدالنبي نجار ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6915   قيدت فى   13-01-2017 برقم 

ايداع    393 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-12

49 - حسن كمال على عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14898   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

828 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

50 - احمد عبدالجواد الطواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   535   قيدت فى   19-04-1998 برقم ايداع    

190 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-18

51 - ايمن جاد الرب حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6744   قيدت فى   06-12-2006 برقم ايداع    

1108 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

52 - مصطفي عبدا بسطاوي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11922   قيدت فى   2015-05-07 

برقم ايداع    843 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

53 - مصطفي ابوالحمد تهامي رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13476   قيدت فى   09-05-2016 برقم 

ايداع    1347 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

54 - مصطفى جابر عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14772   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

55 - مصطفى جابر عارف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14772   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

56 - رومانى متى عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2485   قيدت فى   25-09-2000 برقم ايداع    

774 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-24

57 - محسوب احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7363   قيدت فى   27-08-2008 برقم ايداع    

748 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

58 - ابوالحجاج عبدالخالق عبدالمعطي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9106   قيدت فى   2012-03-18 

برقم ايداع    276 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

59 - احمد عدلي حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14965   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

986 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

60 - محمود عبدالمحسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33262   قيدت فى   12-05-2007 برقم 

ايداع    939 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

61 - محمد حسن يوسف موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3291   قيدت فى   28-07-2001 برقم ايداع    

681 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-07-27

62 - مايكل ناجح الجندي شرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8490   قيدت فى   28-09-2010 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

63 - سماح همام على عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12280   قيدت فى   12-08-2015 برقم ايداع    

1515 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

64 - فاطمة حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12429   قيدت فى   17-09-2015 برقم ايداع    

1794 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

65 - بولس انور عبدالشهيد ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14449   قيدت فى   07-12-2016 برقم 

ايداع    3458 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06
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66 - علء رمضان جاد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15073   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

1230 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

67 - حنا جميل نصيف عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15095   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    1285 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

68 - سناء احمد زعتر قناوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3013   قيدت فى   17-04-2001 برقم ايداع    

354 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

69 - ياسمين محمد الطيب حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6215   قيدت فى   09-03-2006 برقم ايداع    

184 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

70 - عبدالحق سيداحمد عبدالحق المأمون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6866   قيدت فى   11-04-2007 برقم 

ايداع    242 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

71 - صلح رمضان محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9025   قيدت فى   22-01-2012 برقم ايداع    

67 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

72 - ابوبكر عبدالرزاق السيد ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9528   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    166 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-19

73 - مها محمود محمد عبدالمولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14873   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

753 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

74 - موسي فهمي اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1087   قيدت فى   11-02-2007 برقم ايداع    

94 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-10

75 - زكريا عبدالغنى عبدالدايم عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1570   قيدت فى   11-08-1999 برقم 

ايداع    625 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-10

76 - ايمان حامد حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4089   قيدت فى   09-09-2002 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-09-08

77 - محمود عبدالتواب عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5249   قيدت فى   17-06-2009 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

78 - محمود عبدالتواب عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5249   قيدت فى   25-08-2004 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

79 - لبنى عبدالحميد رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10695   قيدت فى   08-04-2014 برقم 

ايداع    639 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

80 - محمد عبدالنبى رفاعى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13126   قيدت فى   28-02-2016 برقم 

ايداع    544 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

81 - احمد ابوالحجاج ربيع عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14273   قيدت فى   31-10-2016 برقم 

ايداع    3061 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

82 - رجاء محمد حسن ابراهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1230   قيدت فى   15-03-1999 برقم 

ايداع    206 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

83 - حجاج محمد احمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3947   قيدت فى   26-06-2002 برقم ايداع    

414 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

84 - يحيى محمد يحيى عبدالرحمن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6377   قيدت فى   31-05-2006 برقم 

ايداع    472 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

85 - الشاذلى احمد محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8640   قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    

1742 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

86 - عيده عبدالدايم محمد عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11392   قيدت فى   07-12-2014 برقم 

ايداع    2025 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

87 - عمر عبدالعزيز عبدالغفور صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14090   قيدت فى   25-09-2016 برقم 

ايداع    2646 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24
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88 - محمود احمد هشام خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14981   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

1017 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

89 - عبدالرحمن مختار بركة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6900   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

346 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

90 - باسيلى رومانى باسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8468   قيدت فى   22-08-2010 برقم ايداع    

867 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

91 - نصر روحى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341   قيدت فى   21-12-1997 برقم ايداع    361 

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-20

92 - نصر روحى عبدا بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341   قيدت فى   21-12-1997 برقم ايداع    

361 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-20

93 - اسحاق ويصا انور يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8552   قيدت فى   14-12-2010 برقم ايداع    

1127 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

94 - نجوى سيد مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10285   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

3087 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

95 - نفيسه بسطاوي محمد سعدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11253   قيدت فى   23-10-2014 برقم 

ايداع    1712 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

96 - سعيد يوسف سعيد محمد احمد القاصر بولية والده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14367   قيدت فى   

21-11-2016 برقم ايداع    3267 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-20
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تجديد شركات

1 - شركه ايمن حسان امين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2006  قيدت فى  06-03-2000 برقم ايداع   

177 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2020  12:00:00ص

2 - شركة العروبة للصرافة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   33979  قيدت فى  21-01-2015 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2025  12:00:00

ص

3 - الشركه المصرية العامة للسياحه والفنادق ايجيوث ش 0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   1496  قيدت فى  

23-08-2010 برقم ايداع   873 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2025  12:00:00ص

4 - الشركة المصرية العام للسياحة والفنادق ايجوث ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   1496  قيدت فى  

23-08-2010 برقم ايداع   875 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2025  12:00:00ص

5 - الشركة المصرية العامة للسيلحة الفندقية )ايحوت ا ش ت م م ( قطاع اعمال عام   شركة سبق قيدها برقم :   

2490  قيدت فى  27-09-2000 برقم ايداع   781 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص

6 - فندق القصر   شركة سبق قيدها برقم :   2490  قيدت فى  27-09-2000 برقم ايداع   781 وفى تاريخ  

26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص

7 - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايحوت ش ت م م   شركة سبق قيدها برقم :   2490  قيدت فى  

27-09-2000 برقم ايداع   783 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2025  12:00:00ص

8 - تعديل السمة التجارية للفرع ليصبح فندق الونتر بالس   شركة سبق قيدها برقم :   2490  قيدت فى  

27-09-2000 برقم ايداع   783 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2025  12:00:00ص

9 - جمال عمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4016  قيدت فى  03-08-2002 برقم ايداع   507 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2022  12:00:00ص
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