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قيود أفراد

1 - رضوان ربيع سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10683 

ورقم قيد 94458    رئيسى آخر  عن  مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 12ش الرضا متفرع من ش الثلثيني 

الجديد الطالبية

2 - مينا يوسف فارس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10655 

ورقم قيد 111364    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مصطفي الخشاب من المريوطية 

فيصل الجيزه

3 - مادلين سيدهم صموئيل قليني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10656 ورقم قيد 111365    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 120 ش همفرس ب الدكرور 

الجيزه

4 - احمد حسني عبد السلم سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10657 

ورقم قيد 111366    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة الجيزة الزيدية طريق 

البراجيل بجوار مسجد ابو العوف م اوسيم الجيزه

5 - محمود علي ثابت فراج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10658 

ورقم قيد 111367    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 6 ط حدائق الهرام الهرم الجيزه

6 - عبد الكريم قطب عبد الحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10659 ورقم قيد 111368    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه وورقيات, بجهة محافظة الجيزة رقم 27 

ش 6 اكتوبر من ش المعتمديه بولق الدكرور الجيزه

7 - حنفي حامد ربه رياض حجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10661 ورقم قيد 111369    محل رئيسى  عن مزرعه تربية مواشي, بجهة محافظة الجيزة حوض ابو عشير 

رقم 9 المنوات ابو النمرس مركز الجيزه

8 - ياسر محمد مصطفي حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10662 

ورقم قيد 111370    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 63 ش علي بن ابي طالب ارض 

الجمعية امبابه

9 - الجمل لقطع غيار سيارات بي ام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10663 ورقم قيد 111371    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارت بي ام, بجهة محافظة الجيزة 42ش الثلثيني 

العمرانية

10 - ايمان عبدالمحسن عبدالحميد عمار مجاور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 10664 ورقم قيد 111372    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 5ش المام محمد 

عبده الطالبيه

11 - رحمة علي حسين عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10665 

ورقم قيد 111373    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش المطبعه 

فيصل

12 - زينب محمد درويش خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10666 

ورقم قيد 111374    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 229ش الملك فيصل الهرم
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13 - احمد محمد احمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10668 ورقم قيد 111375    محل رئيسى  عن دعايه واعلن / فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف / بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش النصر متفرع من ش 

كعبيش شقه الدور الثاني فيصل

14 - حسام كمال السيد محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10670 ورقم قيد 111376    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 14 ش محمود عارف 

من المريوطيه فيصل الجيزه

15 - رمضان عرفه شحاته سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10671 ورقم قيد 111377    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش المساحه الدقي الجيزة الدقي

16 - اميره خلف محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10675 

ورقم قيد 111379    محل رئيسى  عن تجارة اللبان ) تجميع اللبان (, بجهة محافظة الجيزة ح 3 مج 3 عقار 

39 / أ الشيخ زايد السادس من أكتوبر

17 - اسامه حامد ناجي عباس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10677 

ورقم قيد 111380    محل رئيسى  عن استوديو تصوير, بجهة محافظة الجيزة 39 ش شهاب المهندسين الجيزه

18 - السيد احمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10678 

ورقم قيد 111381    محل رئيسى  عن تصنيع اكياس بلستيك, بجهة محافظة الجيزة منزل السيد مبروك بدير 

شارع اولد بدير متفرع من داير الناحية برطس م اوسيم الجيزه

19 - عماد نان شوقي نان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10679 ورقم 

قيد 111382    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الجيزة 16 ش كمال منصور من مستشفي  

الصدر العمرانيه

20 - اميرة صابر محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10680 

ورقم قيد 111383    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عبدالجليل رمزي شبرامنت م ابو 

النمرس

21 - عادل جاد الكريم عبد ا سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10684 ورقم قيد 111384    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية وبلستكات, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

خالد العجمي من ش المنشية الطوابق امام جراج المحبة محل بالدور الرضي فيصل

22 - سوزان وليم فخري بساده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10685 

ورقم قيد 111385    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 35 ش محمد عمر من 

عدوي سليم العمرانية الجيزه

23 - احمد حنفي عبدالفتاح عبدالحاكم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10688 ورقم قيد 111386    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 5ح ابو طالب المنيرة الرئيسي 

المنيرة الشرقيه امبابه

24 - حسين محمد على ا الجارحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10692 ورقم قيد 111388    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع الملبس, بجهة محافظة الجيزة ش مبروك همام 

كومبرة- كرداسة - كومبرة

25 - اشرف سيد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10693 

ورقم قيد 111389    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش النصر من ش التحاد زنين 

ب الدكرور الجيزه
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26 - عبد المنعم مصطفي عبد الصادق الخولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 10694 ورقم قيد 111390    محل رئيسى  عن توريدات وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 6 ش 328 

عمارات الشروق بجوار بنك مصر فيصل شقة بالدور الرضي الجيزه

27 - سعيد عبد المنعم عبد الحفيظ محمود رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-08 

برقم ايداع 10695 ورقم قيد 111391    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ش السوق 

منشاه القناطر منشاة القناطر

28 - محمد عبد المنعم محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10702 ورقم قيد 111393    محل رئيسى  عن  تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد ام المؤمنين 

كرداسه

29 - يوسف علء امام احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10703 

ورقم قيد 111394    محل رئيسى  عن  مشحمه, بجهة محافظة الجيزة 14 ش العروبه امبابه

30 - عبدا احمد عبدا حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10704 

ورقم قيد 111395    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة و نسيج, بجهة محافظة الجيزة نزلة الشطر بجوار 

جمال ابراهيم ابو النمرس

31 - علي رجب محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10705 

ورقم قيد 111396    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش حسن محمد الهرم

32 - عزة عليوة عبد العزيز رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10707 ورقم قيد 111397    محل رئيسى  عن المطاعم و تقديم المأكولت, بجهة محافظة الجيزة 14 ح 15 

بررج ب بنك مصر - خاتم المرسلين - العمرانية -

33 - سكينة محمد عبد الرحمن عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10708 ورقم قيد 111398    محل رئيسى  عن تجارة الكتب و الدوات الكتابية, بجهة محافظة الجيزة 15 ش 

الزقازيق من ش اليابان متقاطع مع العروبة - العمرانية -

34 - اسلم رشاد امين عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10710 ورقم قيد 111399    محل رئيسى  عن حلقة وقص الشعر للرجال, بجهة محافظة الجيزة 11 ش يجيي 

شاهين ترسا العمرانية

35 - عاطف محمد احمد ابو القاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10712 ورقم قيد 111400    محل رئيسى  عن توريد خامات البلستيك, بجهة محافظة الجيزة 10 ش مسجد 

نور السلم داير الناحية العمرانيه

36 - اندرو رافت فكري ذكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 10713 

ورقم قيد 111401    محل رئيسى  عن  صالون حلقه رجالي, بجهة محافظة الجيزة محل ربالعقار 30 ش احمد 

ربيع المساحه فيصل

37 - عبدالباسط محمد مصطفى مقلد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10715 ورقم قيد 111402    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة 3ش عزبة البشاري 

كرداسة

38 - مصطفى محمد محمود محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 10717 ورقم قيد 111403    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 8ش السد 

منشأة القناطر
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39 - محمد ربيع عبد السلم السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10718 ورقم قيد 111404    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء ) رمل - زلط - أسمنت (, بجهة محافظة الجيزة 

لمام محطه المياه جنينه وليم كفر حكيم كرداسه

40 - كريم عوني فتحي عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

10722 ورقم قيد 111405    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 16 ش مدكور الهرم

41 - تريزه مفرح حبيب عوض تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10752 ورقم قيد 44200    رئيسى آخر  عن  مزرعة مواشي, بجهة محافظة الجيزة ش كاتو - نزلة الشطر - 

ابو النمرس

42 - رضا سعد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10728 

ورقم قيد 111406    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 12 ش عبد الفتاح علي الطالبية 

الجيزه

43 - محمد صبري عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10733 ورقم قيد 111407    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 10 أ ش 

الصفا المتفرع من المحولت العمرانية الجيزه

44 - زياد ممدوح ابراهيم ابراهيم حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10737 ورقم قيد 111408    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهورية الزيدية 

اوسيم الجيزه

45 - صابر رجب احمد ابراهيم الفقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10740 ورقم قيد 111409    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة ش خلف بدوي 

بجوار مسجد جاد محسن برطس اوسيم الجيزه

46 - اسماء صابر ابراهيم ابو عيطه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10743 ورقم قيد 111410    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية, بجهة محافظة 

الجيزة ش البنك كرداسة الجيزه

47 - عواد محمد عواد محمد ابوهيبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10745 ورقم قيد 111411    محل رئيسى  عن توريدات والتشطيبات العمومية, بجهة محافظة الجيزة 8 ش 

سيدي فرج من داير الناحيه صفط اللبن الجيزه

48 - ايمن عيد السعيد محمد الحلوجي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10746 ورقم قيد 111412    محل رئيسى  عن توريدات عامه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش امين محمد حسن 

متفرع من اسباتس تقاطع الثلثيني العمرانيه الجيزه

49 - نور الدين محمد محمود معوض تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10747 ورقم قيد 111413    رئيسى آخر  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 شارع 

عبدالفتاح الروبي - العمرانيه - الجيزه

50 - نور الدين محمد محمود معوض تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10747 ورقم قيد 111413    رئيسى آخر  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة قنا ابومناع  بحرى  ملك/  

سعديه خلف ا  بدوى

51 - محمد عادل عبد ا عبد السند تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10754 ورقم قيد 111414    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 9 ش المدرسة المنيب 

الجيزه
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52 - محمد سيف النصر عبده السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10756 ورقم قيد 111415    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة نكل م القناطر الجيزه

53 - هاني اميل وليم توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10757 

ورقم قيد 111416    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش مسجد 

الصفا من ش ال حمد الثاني فيصل

54 - الهرش جابر عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10758 ورقم قيد 111417    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة الجيزة 97 ش ترعة الزمر الهرم الجيزه

55 - محمود هاشم عطية صالح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10759 

ورقم قيد 111418    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة منشأة دهشور البدرشين

56 - ريمون ماهر ادوار حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10760 

ورقم قيد 111419    محل رئيسى  عن بيع سيراميك وادوات صحيه ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 327 ح هضبه الهرام الهرم

57 - اسماء دسوقي سيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10762 

ورقم قيد 111420    محل رئيسى  عن مكتب توزيع البلستيك, بجهة محافظة الجيزة 5 حاره عباس من ش عبد 

الرازق خطاب بولق الدكرور الجيزه

58 - بيتر اسامه فرج هابيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10766 

ورقم قيد 111421    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة رقم 20 ش الفردوس من الربعين 

الطوابق فيصل

59 - احمد وهبه فرج ا هريدي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10767 ورقم قيد 111422    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 1 الدور 

الول شارع نادي الفرقان فيصل الجيزه

60 - احمد محمد محمود رضا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10768 

ورقم قيد 111423    محل رئيسى  عن   مكتب خدمات الكترونيه ولغويه, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه ش 

عبد الرؤوف حمزه بجوار مسجد الحساينه منشاه القناطر

61 - محمود محمد عبدالرحيم القاضى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10769 ورقم قيد 111424    محل رئيسى  عن   تجاره الملبس الجاهزه اون لين, بجهة محافظة الجيزة 8 ش 

محمد خيري وادي النيل الدور الثالث العجوزه

62 - محمد فتحي زعلول محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10773 

ورقم قيد 111425    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة المنصورية منشأة القناطر

63 - محمود عباس سيد سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10774 ورقم قيد 111426    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه واستيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 2 ش الزهور المنشيه فيصل

64 - احمد عبدالسلم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10775 ورقم قيد 111427    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 14ش محمود تيسير من ش العروبة 

العمرانية
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65 - حسام سامح عبد الفتاح الدوح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10776 ورقم قيد 111428    محل رئيسى  عن بيع وتجارة الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة ناهيا 

طريق اللبيني بجوار ش عتمان م كرداسة الجيزه

66 - لبنى عبدالعزيز عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10777 ورقم قيد 111429    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة و مستحضرات التجميل, بجهة محافظة 

الجيزة 21ش مراد

67 - احمد محمد عبد الصبور مهني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10778 ورقم قيد 111430    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 29 ش المستشفي 

الكوم الخضر الهرم الجيزه

68 - نورا كمال زكريا حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 10779 

ورقم قيد 111431    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة و مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 23ش همدان

69 - محي حسين احمد حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10788 ورقم قيد 111432    محل رئيسى  عن كافية للمشروبات والطعمة, بجهة محافظة الجيزة 35 ش 

فاروق صالح من ناصية عبدالمنعم الفحام

70 - ربيع عبدالفتاح احمد عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10789 ورقم قيد 111433    محل رئيسى  عن   محل بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش القاعات 

اوسيم الجيزه

71 - اكرم طه مرسي طه مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10790 ورقم قيد 111434    محل رئيسى  عن   مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة ش لبيب جوهر ساقيه 

مكي الجيزه

72 - اسماعيل عادل اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10791 ورقم قيد 111435    محل رئيسى  عن   بيع اكسسوارت الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 3 ش ميراكو 

امام ش رفعت ابو الخير متفرع من ش مسجد الرحمه كعبيش الطوابق الجيزه

73 - عبد السلم محمد كمال حسين تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10793 ورقم قيد 111436    محل رئيسى  عن  بيع خضار, بجهة محافظة الجيزة ش عبدون بشير الكوم 

الخضر متفرع من ش كعبيش الجيزه

74 - احمد وليد عبد القادر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10794 ورقم قيد 111437    محل رئيسى  عن معرض رخام, بجهة محافظة الجيزة 59 ش المامون الجيزه

75 - اسامه صلح ابو النصر مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10795 ورقم قيد 111438    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه وتجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة 

الجيزة شقه رقم 1 بالدور الرضي بالعقار 19 ش عبد المنعم  محمود المساحه فيصل

76 - احمد مجدي عبد الحميد عبد العليم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10797 ورقم قيد 111439    محل رئيسى  عن   قطع غيار  سيارات مستعمله, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

عامر من ش المنشيه ميدان الساعه الطالبيه

77 - شهيرة محمد احمد عبود تليمة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10799 ورقم قيد 111440    محل رئيسى  عن توريدات عامة, بجهة محافظة الجيزة 7 ش جمال ابو سريع )

المعسكر( ابو رواش
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78 - احمد موسي عبد العزيز مبروك تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

10800 ورقم قيد 111441    محل رئيسى  عن   محل خرده, بجهة محافظة الجيزة ش ترعه ناهيا خلف موقف 

المكروباص كفر حكيم مركز كرداسه

79 - ايمن عبد الناصر احمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10821 ورقم قيد 111445    محل رئيسى  عن نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 7 ش الجسر 

خلف منزل محمد طلبه الزيدية اوسيم الجيزه

80 - حسام الدين حسين محمد احمد الخرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 10830 ورقم قيد 111447    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة والقمشة واكسسوارات ومستلزمات 

الملبس, بجهة محافظة الجيزة ش القاضي بجوار نادي المعاقين اوسيم

81 - كريم محمد سميح علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10833 

ورقم قيد 111448    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة 13 ش رمسيس العمرانية الشرقية 

الجيزه

82 - على مصطفى على غباشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10836 ورقم قيد 111449    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 10ش محمد الزيدي كفر 

طهرمس بولق الدكرور - الجيزة

83 - محمد طلعت راشد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10839 

ورقم قيد 111450    محل رئيسى  عن محل اقمشة و منسوجات, بجهة محافظة الجيزة ش السلم العمرانية 

شرقية

84 - طه شحاته طه شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10840 

ورقم قيد 111451    محل رئيسى  عن محل اقمشة و منسوجات, بجهة محافظة الجيزة ش الشاذلي الطالبية

85 - كريم انور عبدالقوي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10841 

ورقم قيد 111452    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش العهد الجديد العمرانية

86 - محمود عبدالعظيم السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10842 ورقم قيد 111453    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن 

العاص الزهراء العمرانية

87 - احمد عمر محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10843 

ورقم قيد 111454    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي, بجهة محافظة الجيزة طريق العربي الجديد برطس 

اوسيم الجيزه

88 - شرين عبد ا عبد الغني الغباشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10844 ورقم قيد 111455    محل رئيسى  عن تسويق الكتروني / فيما عدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 12 ش ترعة السواحل الوراق الجيزه

89 - كريمه فوزي خليل جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10846 ورقم قيد 111456    محل رئيسى  عن ادارة صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 29 ش جامع البيان من 

الشهيد احمد حمدي الطوابق فيصل الجيزه

90 - ملك عزمي يوسف جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10848 

ورقم قيد 111458    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 11 ش عمرو بن العاص من 

ش الفادي كعبيش فيصل الجيزه
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91 - حسن مصطفي محمود العمرجي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10852 ورقم قيد 111459    محل رئيسى  عن مركز طبي علي ال يزاول النشاط البعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش ذكي السيسي الثلثيني العشرين فيصل

151 - باسم ابراهيم حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11002 ورقم قيد 111529    محل رئيسى  عن معرض اثاث منزلي, بجهة محافظة الجيزة ش العمده - من ش 

بشتيل العمومي - بشتيل البلد - اوسيم

92 - ماركو ملك ميخائيل خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10854 ورقم قيد 111460    محل رئيسى  عن تجارة العدد والدوات والجهزة الكهربائية والدوات المنزلية 

والجهزة اللكترونية والتجارة والتوزيع والتوريدات العمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 12 ش المدرسة 

العمرانية الجيزه

93 - رضا مصري عبد الحكيم شلبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10855 ورقم قيد 111461    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكي سيارات, بجهة محافظة الجيزة 3 ش فتحي 

عيسي من المعصراوي الجيزه

94 - عبد الهادي عصمت عبد الهادي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 10860 ورقم قيد 111462    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع ادوات نظافه, بجهة محافظة الجيزة ش 

التوحيد بجوار مسجد التوحيد طموه مركز ابو النمرس مركز الجيزة

95 - عبدا سعيد عبدالمنعم السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10864 ورقم قيد 111464    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 2 ش رواش 

رجب من الطريق البيض

96 - محسن سرحان نجيب شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10865 ورقم قيد 111465    محل رئيسى  عن تجاره البطاريات والدينامو, بجهة محافظة الجيزة ش محمد 

ابراهيم من ش حسن عبد المحسن من ش محمد ياسين فيصل

97 - احمد نادي عنتر امر ا توحيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10866 ورقم قيد 111466    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزلية وكهربائية, بجهة محافظة الجيزة ش 

ترعة ترسا ابو النمرس الجيزه

98 - هشام رشاد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10867 

ورقم قيد 111467    محل رئيسى  عن بقوليات وزيوت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش باتا كرداسة مركز كرداسة 

الجيزه

99 - طه فاروق محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10869 ورقم 

قيد 111468    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية فقط داخل ج م ع دون السياحه, بجهة محافظة الجيزة 

181 ش السودان الدور 9 شقة 18 غرفة 5 الجيزه

100 - سيد قبيصي سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 17,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10872 

ورقم قيد 111469    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس مستعملة, بجهة محافظة الجيزة 44 ش العشرين فيصل 

الجيزه

101 - محمود شريف محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 10876 ورقم قيد 111470    محل رئيسى  عن   مكتب خدمات   دليفري ونقل عمال, بجهة محافظة 

الجيزة 8 حاره فتحي شيحه من ش العمده ترعه  السواحل الوراق الجيزه

102 - مجدي علي حسن عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10878 ورقم قيد 111471    محل رئيسى  عن بقالة جافه, بجهة محافظة الجيزة 4ش خالد بن الوليد ارض 

الجمعية امبابه
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103 - محمود صبحي محمد المهدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10880 ورقم قيد 111472    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة برطس ش محمد هلل - 

اوسيم

104 - وليد صابر عبد الملك جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10883 ورقم قيد 111473    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه دون الزي العسكري, بجهة محافظة 

الجيزة 65 ش كورنيش النيل وراق الحضر

105 - رضا نصر عبد السلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10890 ورقم قيد 111476    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة 39 شارع علي الجرنيسي 

أرض اللواء الجيزه

106 - احمد محمد احمد جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10891 

ورقم قيد 111477    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة منشاة القناطر ارض الحلم 

بجوار قهوة محمود طلعت خلف المحكمة الجيزه

107 - عمر عبد الحميد فرحات صالح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10900 ورقم قيد 111478    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع وتوريد تريكو وملبس, بجهة محافظة الجيزة ش 

الجمعيه الشرعيه من ش الجبيلي كرداسه الجيزة

108 - سعيد محمود احمد ارتب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10902 

ورقم قيد 111479    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلب و تسمين, بجهة محافظة الجيزة ش سلمه نصر 

مسجد ايوب النمر ذات الكوم م القناطر

109 - ابراهيم نبيه عبد الحكيم عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 10903 ورقم قيد 111480    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات وهدايا ولعب اطفال, بجهة محافظة 

الجيزة 43 والبوابه الثانية القديمة حدائق الهرام الجيزه

110 - حسام عبد المنجي محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10908 ورقم قيد 111482    محل رئيسى  عن تجارة ملبس اطفال, بجهة محافظة الجيزة 15ش مراد الجيزة

111 - هاني محمد علي عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10911 ورقم قيد 111483    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 2ش حمد ياسين من 

الصناديلي المنشية الطوابق

112 - تامر محمد محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10914 

ورقم قيد 111485    محل رئيسى  عن ادارة بوفيه اغذية ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة 41 ش ابراهيم 

الدسوقي مدينة المل امبابه الجيزه

113 - مؤسسه العامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10921 ورقم قيد 

111487    محل رئيسى  عن مصنع اخشاب وموبيليات, بجهة محافظة الجيزة مسجد الحوشه رفاعي هيكل 

برطس مركز اوسيم

114 - دياب عبدالحفيظ علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10923 ورقم قيد 111488    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 4ش صهاريج 

المياه ناصية النقطة القديمة وراق العرب

115 - خالد عبد المنعم ابراهيم السيسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10924 ورقم قيد 111489    محل رئيسى  عن   مطعم كبده ومخ, بجهة محافظة الجيزة 24 ش كورنيش النيل 

وراق الحضر
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116 - السيد محمد المير حسين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10925 ورقم قيد 111490    محل رئيسى  عن توريدات فاكهه و مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 43ش 

كورنيش النيل وراق الحضر

117 - طلعت محمد عثمان بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 10926 

ورقم قيد 111491    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة الباويطي الواحات البحريه 

- الواحات البحريه

118 - مصطفى احمد راشد عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10927 ورقم قيد 111492    محل رئيسى  عن توريد ملبس رياضيه و يونيفورم, بجهة محافظة الجيزة 166ا 

ش5ا البوابه الولى - حدائق الهرام

119 - عاطف محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10928 ورقم قيد 111493    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير, بجهة محافظة الجيزة 42ش مراد الجيزة

120 - عبير عبد الفتاح عبد الهادي عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 10929 ورقم قيد 111494    محل رئيسى  عن اعمال ديكور, بجهة محافظة الجيزة 13ش مراد الجيزة

121 - عرفه محمود صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

10930 ورقم قيد 111495    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 1ح محمد يوسف من ش 

خالد برعي بشتيل - اوسيم

122 - اشرقت محمد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10986 ورقم قيد 104222    رئيسى آخر  عن بيع مواد غذائية بالجمله, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي 

افتتاح فرع بالعنوان التالي / 9 ش حمدي السيد من عمربن عبدالعزيز - الطالبية - الهرم 0 بنشاط / بيع مواد 

غذائية بالجملة 0 بسمة تجارية / السعد للمواد الغذائية

123 - المير بسيونى امين همام تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 10978 

ورقم قيد 105158    رئيسى آخر  عن عصير, بجهة محافظة الجيزة 9ش المستشفي سفنكس من ش ابو الهول 

السياحي الهرم

124 - سمير اسحاق عبد ا معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10931 ورقم قيد 111496    محل رئيسى  عن اصلح ساعات, بجهة محافظة الجيزة 490شارع الهرام 

الجيزة

125 - خالد محمد عبد الهادي محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 10932 ورقم قيد 111497    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 20ش احمد محمد 

ابراهيم مدينه نصر

126 - عمر طارق فوزي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 10933 

ورقم قيد 111498    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ابراهيم المهندس ش 

الجيش وراق الحضر الوراق

127 - محمد احمد عبدالستارعبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10936 ورقم قيد 111499    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 3ش عبدا رشاد معهد 

البحاث وراق الحضر الوراق

128 - مصطفي رجب محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10937 ورقم قيد 111500    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانه مصاعد, بجهة محافظة الجيزة رقم 33 

ش الجامع الطالبيه العمرانيه
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129 - محمود محمد محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10938 ورقم قيد 111501    محل رئيسى  عن كافة انواع اعمال النجارة والنتريهات والموبيليا, بجهة محافظة 

الجيزة 92 ش النمر متفرع من امتداد الوحدة امبابه الجيزه

130 - احمد مرسي كامل عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10939 ورقم قيد 111502    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة 1 ش الشيخ عبد العزيز وراق العرب الوراق

131 - كارم جمعه محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 10941 

ورقم قيد 111503    محل رئيسى  عن توريد عامة دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 20 ش ابراهيم نافع 

جمال عبد الناصر مساكن كفرطهرمس فيصل

132 - عاطف سعد الدين ابو الحسن سعد الدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 10942 ورقم قيد 111504    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 14ش العمدة من 

ش عبدالمنعم رياض وراق الحضر الوراق

133 - محمود حنفي محمود عمر رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10943 ورقم قيد 111505    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وعجول, بجهة محافظة الجيزة 42 ش محمد 

ابراهيم من ش غريب م عقبة الجيزه

134 - تامر مجدي عطا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 10948 

ورقم قيد 111506    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع نجارة واثاث, بجهة محافظة الجيزة 3 ش محمد مصطفي 

من ش الدكتور العمرانية الجيزه

135 - هنيات شعبان مزار السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10950 ورقم قيد 111507    محل رئيسى  عن 0, بجهة محافظة الجيزة ذات الكوم - م0منشاة القناطر

136 - محمد فتحي محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 10954 

ورقم قيد 111508    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة عزبه جلل ذات 

الكوم منشاة القناطر

137 - حسام الدين محمد بخيت ضيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10958 ورقم قيد 111509    محل رئيسى  عن محل لعب اطفال واكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة 36 ش 

عمر بن عبد العزيز العروبة العمرانيه

138 - عبد الرازق اسماعيل عبد الرازق عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 10959 ورقم قيد 111510    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 80 ش 

ناهيا بولق الدكرور الجيزه

139 - احمد محمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10960 ورقم قيد 111511    محل رئيسى  عن مكتب خدمات حكومية, بجهة محافظة الجيزة 4 ش فرج من ش 

السلم عمرانية شرقية الجيزه

140 - احمد عبد الرحيم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10961 ورقم قيد 111512    محل رئيسى  عن مغسله سيارات وتاجير ساحه انتظار, بجهة محافظة الجيزة 

بلوك 27 مدينه العمال امبابه

141 - ماير موسى شوقي سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10962 ورقم قيد 111513    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 10ش الشهيد محي 

العمرانيه
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142 - صلح شعبان عبد الوهاب عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 10966 ورقم قيد 111515    محل رئيسى  عن بنسيون, بجهة محافظة الجيزة 4 ش احمد هريدي 

من ش زغلول نزلة السمان الجيزه

143 - مصطفي محمود عبد ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10967 ورقم قيد 111516    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتوزيع الملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 32 ش 

مدينه التحرير امبابه

144 - محمد سيد مصطفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10971 ورقم قيد 111519    محل رئيسى  عن توريد ملبس, بجهة محافظة الجيزة عقار 2 ش اسامه ابو 

عميرة حسن محمد شقه 3 الدور الول بعد الرضي فوق بنك مصر فيصل

145 - احمد اشرف احمد رضوان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10982 ورقم قيد 111521    محل رئيسى  عن مركز اعداد وتدريب وتنميه موارد / فيماعدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة الدور الثالث عقار كائن محطة مشعل برج 

بيراميدز الهرم الجيزه

146 - اسراء محمد محمود صبري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10983 ورقم قيد 111522    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 8ش صلح الصفاوي 

جزيرة محمد

147 - مختار كمال حنفي محمود عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 10992 ورقم قيد 111524    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 18 ش المدرسة 

العدادية - سوق العمارنة - وراق العرب

148 - رضا محمد حافظ علي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 10994 

ورقم قيد 111525    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة غطاطي ش الرشاح 

البحري بجوار ورشة البلط الهرم

149 - محمد ظريف محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

10998 ورقم قيد 111527    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 11 ش خطاب من ش 

ابراهيم حماده العمرانية الجيزه

150 - روماني بشاي حنا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11001 ورقم قيد 111528    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 28 ش عمر بن الخطاب 

من ش السادات الوراق الجيزه

152 - محمد فتحي حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11008 ورقم قيد 111530    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتجاره مواد البناء, بجهة محافظة الجيزة 4 ش 

خاطر من ش التكافل التعاون الهرم الجيزه

153 - محمد جمال محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11009 ورقم قيد 111531    محل رئيسى  عن منجد افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 7 ش احمد امام مدينة 

عامر بولق الدكرور الجيزه

154 - محمد فريد جابر خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 11010 

ورقم قيد 111532    محل رئيسى  عن تصوير فوتوغرافي, بجهة محافظة الجيزة 50 ش الخليفه الهرم الجيزه

155 - محمد سمير نزلوي محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 11015 ورقم قيد 111533    محل رئيسى  عن محل اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 2 ش هاني 

خيزة عند العمارة مدينة المل امبابه
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156 - ميرفت شحاته انور بخيت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11016 ورقم قيد 111534    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 17ش ابراهيم 

حنفي  من ش ملف السيما وراق العرب

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

11018 ورقم قيد 111535    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الطبية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سعيد ناجي 

عدوي سليم العمرانية الجيزه

158 - حسن نجيب محمد حسن دياب تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11019 ورقم قيد 111536    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة الجيزة 36 ش المحطه ابو 

النمرس الجيزه

159 - جرجس توفيق  ميخائيل عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11020 ورقم قيد 111537    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوكيلت تجارية دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة 61 ش صادق عطا من القصر م غ امبابه الجيزه

160 - مصطفي فتحي سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11028 ورقم قيد 111539    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة شبرامنت امام الجمعية 

الشرعية طريق جسر الصليبه ابو النمرس الجيزه

161 - ساميه عزت محمد عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11031 ورقم قيد 111540    محل رئيسى  عن بيع لقاحات وادويه بيطريه و مستلزمات النتاج الحيواني, بجهة 

محافظة الجيزة ش بورسعيد البدرشين

162 - عمر صلح محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11032 ورقم قيد 111541    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 26ش التحرير الشوربجي 

ب الدكرور

163 - عبدا سعيد لويفى ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 11033 

ورقم قيد 111542    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة ش عتمان محرم الطالبية

164 - كيرلس عزت لبيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11034 ورقم قيد 111544    محل رئيسى  عن معرض سيارات بيع وتاجير وشراء, بجهة محافظة الجيزة ش 

المحولت ترسا الطالبية

165 - حسام حسن بحيري محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11035 ورقم قيد 111546    محل رئيسى  عن دعايه واعلن و تسويق الكتروني, بجهة محافظة الجيزة 8برج 

مراد - الجيزة

166 - محمد عبد الصبور قناوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11037 ورقم قيد 111547    محل رئيسى  عن مقاولت انشاء و اصلح و اساسات, بجهة محافظة الجيزة 8ش 

الصفا و المروه من مدرسه جاد ا - كعبيش - الطوابق - الجيزة

167 - محمد صبحي محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11038 ورقم قيد 111548    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت, بجهة محافظة الجيزة 176ش الهرم 

- الرئيسي - الجيزة

168 - سيد احمد السيد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

11039 ورقم قيد 111549    محل رئيسى  عن تجارة السيارات و المقاولت العامه, بجهة محافظة الجيزة 15

ش مراد - الجيزة
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169 - محمود حشمت امين همام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11107 ورقم قيد 78444    رئيسى آخر  عن  مقله, بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح نشاط رئيسي اخر 

بالعنوان 17  جولدن مول المحور المركزي 6 اكتوبر بنشاط مقله براس مال 10000 عشره الف

170 - اسلم عبدالمنعم حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11071 ورقم قيد 109949    رئيسى آخر  عن تربية مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح 

رئيسي اخر بالعنوان التالي / ش ترعة الغطاطي -الهرم 0 بنشاط / زريبة مواشي 0 براس مال / مائة الف

171 - محمود عبد المحسن عبد الرازق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-12 

برقم ايداع 11049 ورقم قيد 111550    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 319 ش 

فيصل الهرم الجيزه

172 - هيثم احمد سمير محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 11053 

ورقم قيد 111551    محل رئيسى  عن خدمات عملء التصالت و تشغيل مركز التصالت و ادارة التصالت 

فيما عدا النترنت, بجهة محافظة الجيزة 53أ - ابراج الحسيني حدائق الهرام - الهرم - الجيزة

173 - ياسر خميس ابو سريع محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11054 ورقم قيد 111552    محل رئيسى  عن توريدات مفروشات, بجهة محافظة الجيزة ش الصعايده 

الجلتمه م القناطر الجيزه

174 - سمير صبري نصر عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11056 ورقم قيد 111553    محل رئيسى  عن مقاولت عامة واعمال حديد, بجهة محافظة الجيزة 1 ش احمد 

سعيد من ش الدكتور محمد فؤاد العمرانية الجيزه

175 - مروه عيد سعيد محمود راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11057 ورقم قيد 111554    محل رئيسى  عن خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة 9 ش صبري سالم متفرع 

من ش كعبيش فيصل الجيزه

176 - عواطف جلل حسن عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11058 ورقم قيد 111555    محل رئيسى  عن بقالة جملة, بجهة محافظة الجيزة 5 ش جمعه الجابري اللبيني 

المريوطية الجيزه

177 - حماده محمد عبدالمنعم حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11064 ورقم قيد 111556    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وخدمات عامة, بجهة محافظة الجيزة الموقف 

بجوار وائل بديوي - ذات الكوم - م0 منشاة القناطر

178 - هند فوزي اسماعيل سيد سعد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11075 ورقم قيد 111558    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الجيزة 5 ش حسين علي كفر 

السلمانية وراق العرب الجيزه

179 - شادي جمعه خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11079 ورقم قيد 111559    محل رئيسى  عن مطبعه ورقيات وتوريدات عموميه / فيماعدا توريد العماله 

والملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش محمود عبد الشافي من ش شركة الغاز الوراق الجيزه

180 - سامح منير حنا فتيان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 11085 

ورقم قيد 111560    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 9 ش عزت جاد من القصر 

امبابه الجيزه

181 - شفيق انور شفيق صليب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11086 ورقم قيد 111561    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش سعد السيسي جزيرة 

محمد الوراق
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182 - وفاء جمعه عيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 11096 

ورقم قيد 111562    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي, بجهة محافظة الجيزة ش ياسمينا بجوار مخزن نرمين 

بدر ابو النمرس زاوية ابو مسلم

183 - محمد يسري عبد المعطي عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 11098 ورقم قيد 111563    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة الجيزة 1ش عثمان محرم 

امام مصنع الشوربجي - الطالبيه العمرانيه - الجيزة

184 - محمود جمال محمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11100 ورقم قيد 111564    محل رئيسى  عن بيع كنافه و قطايف, بجهة محافظة الجيزة 3ش الشهيد فوزي 

حجاج - البراجيل - اوسيم - الجيزة

185 - خالد ربيع رمضان حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 11108 

ورقم قيد 111565    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات التجميل و توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة 9

ش حمدي سليمان متفرع من ش التميمي - فيصل - شقه بالدور الرضي - الجيزة

186 - مروه محمد عبد الحليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11111 ورقم قيد 111566    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الجيزة 7ش طارق بن زياد - ب 

الدكرور - الجيزة

187 - ابتسام عباس محمد خليل ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 11112 ورقم قيد 111567    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه و تسمين, بجهة محافظة الجيزة ش 

عبد السميع محرش - كومبره - كرداسه - الجيزة

188 - رمضان يوسف محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11113 ورقم قيد 111568    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 77ش ابو بكر الصديق 

من حسان البدراوي المنشيه - الطوابق - فيصل

189 - يوسف عبد العزيز عبد الراضي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 11114 ورقم قيد 111569    محل رئيسى  عن خدمات موارد بشريه و ادارة مواهب, بجهة محافظة 

الجيزة 33ش رمضان الشامي - عزبه الخطيب -خلف مصنع الكبريت - اوسيم - الجيزة

190 - رامي محسن محمد فتحي عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 11122 ورقم قيد 111572    محل رئيسى  عن استشارات هندسية, بجهة محافظة الجيزة 22ش التحرير 

من ش 10

191 - عبدالكريم صابر عبدالكريم عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11125 ورقم قيد 111574    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 9ش المدرس من عثمان محرم 

عمرانية

192 - عبد العزيز محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11126 ورقم قيد 111575    محل رئيسى  عن توريد و توزيع قطع غيار موتسيكلت, بجهة محافظة الجيزة 

البراجيل33ش الكيلني من ش احمد عرابي - اوسيم - الجيزة

193 - محمد راضي فهمي حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11127 ورقم قيد 111576    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 14ش محمد زغلول 

من ش زغلول - العمرانيه - الجيزة

194 - رضا جمعه علي العيسوي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 11128 

ورقم قيد 111577    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة الجيزة 64 ش حسين البرنس من مستشفي الصدر 

الجيزه
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195 - محمود سيد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11129 ورقم قيد 111578    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت شعبية, بجهة محافظة الجيزة ش ترعة 

المنصورية امام كوبري الشعبوط م كرداسة

196 - شعبان فتحي على احمد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11130 ورقم قيد 111579    محل رئيسى  عن تربيه مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب مدخل 

ايست دريم مزرعة فراج - الجيزة

197 - راشد سيد احمد راشد المنوفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11132 ورقم قيد 111582    محل رئيسى  عن مطعم وكافيتريا, بجهة محافظة الجيزة 99 ش السوادان 

المهندسين

198 - احمد خالد احمد محمد فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11133 ورقم قيد 111583    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 13ش 

محروس البدوي من فتحي التهامي م امبابه

199 - هشام احمد السيد بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 11134 

ورقم قيد 111584    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة الجيزة 17 ش 

وراق الحضر من الشارع التجاري بجوار ترب النصاري - وراق الحضر

200 - محمود ابو سريع عبد الجواد موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 11135 ورقم قيد 111585    محل رئيسى  عن تجارة البن, بجهة محافظة الجيزة 1 ش الرحمة من ش 

التحرير ب الدكرور

201 - جيهان عزمي سلمة هرمينا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11139 ورقم قيد 111586    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش صبري ابو علم 

ارض ابو الفضل سابقا من ش عبدالمنعم رياض وراق الحضر

202 - مصطفى احمد ابراهيم سلمة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11142 ورقم قيد 111587    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة 7ش شهاب المهندسين

203 - سامح جرجس ابراهيم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11143 ورقم قيد 111588    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 4ش مسجد النور - خلف 

نزلة الدائري - جزيرة محمد الوراق - الجيزة

204 - علء محمود على العطار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 11144 

ورقم قيد 111589    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 1شارع الزهراء بجوار مدرسه 

اللولي - العمرانيه الغربيه - الجيزة

205 - ادهم ياسر ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11146 ورقم قيد 111590    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير, بجهة محافظة الجيزة فيل3ف2 المتميز 

شارع عبد المنعم رياض 6اكتوبر

206 - كيرلس عادل ذكي غالي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

11147 ورقم قيد 111591    محل رئيسى  عن تجارة معدات النقل الثقيل, بجهة محافظة الجيزة 15ش مراد 

الجيزة

207 - انجي حمدي محمود احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 11152 ورقم قيد 111592    محل رئيسى  عن مستلزمات طبية وتوريدات عامه دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة 89 ش محمود البنا من ناهيا بولق الدكرور الجيزه
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208 - نادر طارق فاروق محمود مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11153 ورقم قيد 111593    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا وفطير, بجهة محافظة الجيزة 273 ش الملك فيصل 

الطالبيه فيصل الهرم الجيزه

209 - محمد عصمت نصار خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11157 ورقم قيد 111594    محل رئيسى  عن اكسسوار حيوانات, بجهة محافظة الجيزة 8ش السيما - وراق 

العرب - الوراق - الجيزة

210 - زينب عبد الرازق محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11159 ورقم قيد 111595    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

القط حسن مدينة النجوم صفط اللبن كرداسة

211 - مصطفى محمود ابراهيم العتر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11165 ورقم قيد 111597    محل رئيسى  عن اكسسوارات حيوانات, بجهة محافظة الجيزة ش عيسى القطر 

من  ش النجاح وراق العرب - الوراق

212 - ايمان عبد الرحمن محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11168 ورقم قيد 111598    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وصيانة, بجهة محافظة الجيزة امتداد بريد 

برك الخيام م كرداسة الجيزه

213 - نسمه هشام سلمه قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11169 ورقم قيد 111599    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش الجامع الكبير داير 

الناحية كومبرة م كرداسة الجيزه

214 - عبد ا حامد جاد الحق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11171 ورقم قيد 111601    محل رئيسى  عن بيع معادن, بجهة محافظة الجيزة ك 26 طريق مصر اسكندريه 

صحراوي مدخل ابو رواش الجيزه

215 - ماجد منير محمد رزق رزق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11172 ورقم قيد 111602    محل رئيسى  عن تغير زيوت سيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش السنترال 

بجوار الدائري كرداسة

216 - ناديه احمد السيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 11173 

ورقم قيد 111603    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي لتربية وتسمين العجول, بجهة محافظة الجيزة ش صبحي 

عبد المعبود برك الخيام مركز كرداسة الجيزه

217 - سعد يحي حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 11174 

ورقم قيد 111604    محل رئيسى  عن مكتب توريد دواجن, بجهة محافظة الجيزة ش العدس ناهيا مركز كرداسة 

الجيزه

218 - ادمون انسي راغب بشوت تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11183 ورقم قيد 111605    محل رئيسى  عن توريدات, بجهة محافظة الجيزة 7 ش مكه مرجان من الثلثيني 

العمرانيه الجيزه

219 - عبد الحميد كمال كمال الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11186 ورقم قيد 111606    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 

18 ش عطا عبد الرحيم من ش الشهداء ارض اللواء الجيزه

220 - محمد عبد الرسول محمد عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 11187 ورقم قيد 111607    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي, بجهة محافظة الجيزة خلف فيل صلح 

هلل منطقه الملءه ابو النمرس الجيزه
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221 - عبد الناصر شكري مهني فام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11195 ورقم قيد 111608    محل رئيسى  عن ورشه ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش راضي 

عبد الراضي وراق العرب الجيزه

222 - رضا محمد عبد الونيس شخشيخه تاجر فرد  رأس ماله 18,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11199 ورقم قيد 111609    محل رئيسى  عن تجارة الحاصلت الزراعيه والعلف, بجهة محافظة الجيزة ش 

الرشاح كرداسه الجيزه

223 - خالد وليد موسي عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11200 ورقم قيد 111610    محل رئيسى  عن توريدات عمومية خاصة قطع غيار السيارات وتأجير السيارات 

دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 229 شار السودان المهندسين الجيزه

224 - ايمن كمال فوزي مكاري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 11203 

ورقم قيد 111611    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش الكورنيش - شبرامنت- ابو 

النمرس - الجيزة

225 - ضياء علي احمد سباق تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 11204 

ورقم قيد 111612    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 25 ش سليمان عبد الرازق ش 

الشهيد احمد حمدي المنشية الطوابق فيصل شقة بالدور الثاني بعد الرضي

226 - على احمد ممدوح على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11205 ورقم قيد 111613    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي حلب, بجهة محافظة الجيزة فرع كامل بجوار 

الريف العربي - شبرامنت - الجيزة

227 - حماده فتحي محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11206 ورقم قيد 111614    محل رئيسى  عن ورشة حقن بلستيك, بجهة محافظة الجيزة 16 شارع مجدي 

القزاز من شارع سعد زغلول بشتيل مركز أوسيم الجيزه

228 - ادهم محمد صلح الدين صدقي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11207 ورقم قيد 111615    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 

ش دكتور علي ابراهيم الصحفين العجوزة الدور 12 شقه 23 العجوزه

229 - عبد ا منصور علي علي الهباب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11208 ورقم قيد 111616    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المفروشات, بجهة محافظة الجيزة 5 ش المحول 

من السوق القديم كرداسة الجيزه

230 - صابر محمد عبد الصبور فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11210 ورقم قيد 111617    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش الصفا ناهيا مركز 

كرداسة الجيزه

231 - عمرو مصطفي محمد مصطفي مطر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 11214 ورقم قيد 111618    محل رئيسى  عن بلي استيشن / فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش جسر الكونيسه بجوار اسواق عمار العمرانيه

232 - محمد علي محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11216 ورقم قيد 111619    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة الجيزة رقم 32 ش الهنيدي من خاتم 

المرسلين العمرانيه

233 - حماده سعيد مدبولي عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11232 ورقم قيد 111621    محل رئيسى  عن صيانة التكييفات والتبريد, بجهة محافظة الجيزة 14 ش الرحمة 

نزلة السمان الهرم الجيزه
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234 - عبد الحميد حسن محمد نصير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11233 ورقم قيد 111622    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عامه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 

29 ش ترعة المريوطية عقار 1 الملك فيصل الجيزه

235 - رحاب محمد علي غريب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11235 ورقم قيد 111624    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 124 

شارع العروبه مريوطيه عمرانيه الجيزه

236 - صدام عثمان محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11237 ورقم قيد 111626    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه لجهات ملزمه, بجهة محافظة الجيزة 

2 ش طرب النصاره وراق الحضر الوراق الجيزه

237 - قناوي جمال مرعي هلل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11238 ورقم قيد 111627    محل رئيسى  عن ورشه ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش بور سعيد 

وراق الحضر الوراق

238 - منصف خليل ابراهيم عسقول تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11240 ورقم قيد 111628    محل رئيسى  عن ورشة خياطه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش مسجدالسلم المنيب 

الجيزه

239 - نشأت كامل سعد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11241 ورقم قيد 111629    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 25ش نصحي 

بسيط من ش البصراوي امبابه

240 - محمد سعدالدين سيد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

11244 ورقم قيد 111630    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة الجيزة 1ش زهران من ش ترعه السواحل 

وراق الحضر

241 - شريف عبد المنعم الهادي محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 11246 ورقم قيد 111631    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات وتوريدات عمومية دون كمبيوتر, 

بجهة محافظة الجيزة 4 شارع عيد أبو الحديد من شارع المشروع العجوزة الجيزه

242 - طارق قرني حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 11253 

ورقم قيد 111633    محل رئيسى  عن مطعم و كافيه, بجهة محافظة الجيزة 14ش عمرو بن العاص - المطبعه 

- فيصل - امام قاعه لمار - الجيزة

243 - عمرو على محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 11256 

ورقم قيد 111634    محل رئيسى  عن حدايد و بويات, بجهة محافظة الجيزة 3شارع المعهد الديني متفرع من 

شارع العروبه - القوميه

244 - حسام حسن عبد اللطيف مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11308 ورقم قيد 103666    رئيسى آخر  عن مركز صيانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/1 ش سليمان باشا بجوار الدائري جزيرة محمد الوراق بنشاط مركزصيانة سيارات بسمة تجارية جنرال 

موتورز لصيانة السيارات براس مال  50000جنيه

245 - محمد ابو الحديد فرج عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11260 ورقم قيد 111635    محل رئيسى  عن تجاره و تصدير الخضار و الفاكهه بالجمله, بجهة محافظة 

الجيزة 33ش غرب الترعه كرداسه - مركز كرداسه - الجيزة

246 - وحيد على ابو الفتوح سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11261 ورقم قيد 111636    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع, بجهة محافظة الجيزة بني مجدول الناحيه 

الشرقيه بجوار المحول - كرداسه - الجيزة
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247 - مسعود عبد ا فرج عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11262 ورقم قيد 111637    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة درب المكاوى 

- كرداسه - الجيزة

248 - حمدي محمود عوض عطيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11265 ورقم قيد 111638    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش الريان الطريق 

البيض ارض اللواء العجوزه الجيزه

249 - نجلء محمد مخيمر علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11266 

ورقم قيد 111639    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 25 ش 

عزبة اولد علم الدور الرضي الدقي الجيزه

250 - مكرم فهمي تاوضروس عبد الشهيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 11273 ورقم قيد 111640    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل وتصنيع المعادن, بجهة محافظة الجيزة 3 

ش عبد السميع  رحيم من عبد المنعم رياض ترعه السواح وراق الحضر الجيزه

251 - عبله محمود سعد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11274 

ورقم قيد 111641    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة ش الوحدة الصحية من ترعة 

السواحل سقيل م اوسيم الجيزه

252 - عبد ا امام محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11275 

ورقم قيد 111642    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات وزيوت, بجهة محافظة الجيزة 494 ش الملك فيصل 

ناصية ش الكوثر الجيزه

253 - محمد صبري عبد المحسن ياسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11280 ورقم قيد 111643    محل رئيسى  عن نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 

ش سعد زغلول اوسيم الجيزه

254 - الفت ربيع محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11284 

ورقم قيد 111644    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة مركز منشاة القناطر منشاة القناطر

255 - ريم اسامه ابراهيم امام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11289 

ورقم قيد 111645    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 24 ش الخليفه الندلس الهرم 

الجيزه

256 - تامر سعيد محمد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11290 

ورقم قيد 111646    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 19 ش فرج جاد ا 

الكنيسه العمرانيه الجيزه

257 - اشرف احمد عبد الفتاح البشيهي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11296 ورقم قيد 111647    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 70 ش المفتي من ارض الكوره ش 

الملعب المنطقة الغربية ناهيا الجيزه

258 - تامر عبد الرحمن قائد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11297 ورقم قيد 111648    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 18ش عثمان بن 

عفان من ش المساكن كفرطهرمس - فيصل - الجيزة

259 - ابانوب عاطف فكري توفيق تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11302 ورقم قيد 111649    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش 

رؤوف صادق البصراوي امبابه
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260 - ممدوح محمد علي علي درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11305 ورقم قيد 111650    محل رئيسى  عن ادوات منزلية واجهزة كهربائية ومفروشات وملبس ونجف 

وهدايا, بجهة محافظة الجيزة 116 ز امتداد الثروة المعدنية حدائق الهرام الجيزه

261 - احمد عارف على السمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11313 ورقم قيد 111652    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 6ش مدرسة 

الورمان - كرداسه

262 - احمد طلعت بدر عبد المحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11314 ورقم قيد 111653    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 66 ش 

الشافعي فراج الرشاح بولق الدكرور

263 - وليد فارس سلطان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11322 ورقم قيد 111654    محل رئيسى  عن توريدات طيور حيه ومواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

مول ساره اللبيني الهرم الجيزه

264 - حامد فيصل حامد محمد غريب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11323 ورقم قيد 111655    محل رئيسى  عن محل خضروات وفاكهه بالجملة, بجهة محافظة الجيزة ش 

مصنع الزيت الزيدية م اوسيم الجيزه

265 - محمد عاطف محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11324 ورقم قيد 111656    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 8 ش الليثي من المدينة 

المنورة العمرانية الجيزه

266 - زكريا ابو الحمد ابراهيم موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11325 ورقم قيد 111657    محل رئيسى  عن مخبوزات من الحلوي والعجين, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 

3 بالعقار رقم 2 ش عيسي من ش محمد متولي الشعراوي فيصل

267 - جيهان السيد جوده محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11333 ورقم قيد 111658    محل رئيسى  عن كوافير واتيليه, بجهة محافظة الجيزة 54 ش الوحده ميدان 

التحرير امبابه الجيزه

268 - احمد عبدالمجيد عبدالمجيد عشري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11337 ورقم قيد 111659    محل رئيسى  عن مصنع  ملبس, بجهة محافظة الجيزة بجوار قهوة العربي 

برطس م اوسيم

269 - ناصر سعيد عفيفي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11338 ورقم قيد 111660    محل رئيسى  عن مصنع ملبس وتوريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة رقم 

1 شارع عبد المنعم سيد كرداسة الجيزه

270 - احمد موسي علي موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11340 

ورقم قيد 111661    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة مشايه فتحي علم طريق كفر ابو 

حديد وردان الجيزه

271 - سعيد شمروخ ضيف عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11343 ورقم قيد 111662    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه منزليه, بجهة محافظة الجيزة 1ش احمد اسماعيل 

من لشين فيصل الجيزه

272 - محمد عمرو سعد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11345 ورقم قيد 111663    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 20 ش الكمال من 

ترعة السواحل امبابه الجيزه
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273 - احمد ابراهيم ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11347 ورقم قيد 111664    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة السبيل ش حاتم ماهر م 

القناطر الجيزه

274 - ناصر سلمه عبد العاطي الخياط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11350 ورقم قيد 111666    محل رئيسى  عن ورشة خياطه, بجهة محافظة الجيزة ش مجمع الفرقان اللبيني 

كرداسة

275 - محمود سمير علي الياس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11351 ورقم قيد 111667    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 8ش اهل الخير ناصية ش 

ولء من خاتم المرسلين الهرم

276 - محمد عبدالظاهر عبدالجيد صديق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 11354 ورقم قيد 111668    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش غريب 

عز شلبي من ش مدرسة الورمان طناش الوراق

277 - محمود محمد محمود  اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11355 ورقم قيد 111669    محل رئيسى  عن توريد و توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 4ش محمد 

الرفاعي الطالبية فيصل

278 - هبه كرم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11358 

ورقم قيد 111670    محل رئيسى  عن توريدات عموميه واعمال النظافه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة ش 

الصاوي من شارع الجمعيه الزراعية المنصوريه منشاة القناطر

279 - بهاء الدين عبد الفتاح علي عبد المهدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 11360 ورقم قيد 111671    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية بجوار مسجد الشيمي مركز منشأة القناطر الجيزه

280 - امل شريف حسين محسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11361 ورقم قيد 111672    محل رئيسى  عن تنميه مهارات بشريه والتدريب عليها فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 301 ن شارع خير زمان حدائق الهرام 

الهرم الجيزه

281 - مدحت ابراهيم عبد الفتاح الخضري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11367 ورقم قيد 111673    محل رئيسى  عن خدمات اعمال نظافة وافراد استقبال, بجهة محافظة الجيزة 1 

ش البوسته القيمه الكيت كات امبابه الجيزه

282 - محمد سعد سيد مصطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11368 ورقم قيد 111674    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وكافيهات وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 18 ش 

شبيطه الجيزه

283 - فريد شوقي عبد الغفار سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11369 ورقم قيد 111675    محل رئيسى  عن تصنيع احذية, بجهة محافظة الجيزة 2 ش احمد المنيسي متفرع 

من عثمان محرم الطالبية الجيزه

284 - فراج محمود فراج سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11370 

ورقم قيد 111676    محل رئيسى  عن محل اكسسوار موبيلت, بجهة محافظة الجيزة ش وهبه سلمة من ش 

الغاز وراق العرب

285 - احمد عبدالقادر عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11371 ورقم قيد 111677    محل رئيسى  عن مكتب توريد اقمشة ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة 32ش 

مستشفى الصدر العمرانية
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286 - ابو العينين محمد ابو العينين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11372 ورقم قيد 111678    محل رئيسى  عن بيع فراخ, بجهة محافظة الجيزة 2 ش محمد علي حسن متفرع 

من ناهيا ب الدكرور

287 - ياسمين عبدالعزيز محمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 11373 ورقم قيد 111679    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 6ش منى 

سلطان من ش مدرسة النجاح وراق العرب

288 - مينا مجدى بولس شانودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11375 ورقم قيد 111683    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 284 ح حدائق الهرام - الهرم -

289 - بيشوي جرجس بطرس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11376 ورقم قيد 111684    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و تصنيع الثاث المعدني و تشغيل المعادن و 

الديكورات المعدنيه و المقاولت العامه و صيانه المعدات و الثاث المعدني, بجهة محافظة الجيزة 3ش ابو ايمن - 

ش المنشيه - فيصل محل بالدور الرضي - الجيزة

290 - محمد سعد السيد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11377 ورقم قيد 111685    محل رئيسى  عن اكسسوار و مستلزمات الدش, بجهة محافظة الجيزة 1ش محمد 

على منصور من ش الصفطاوي البراجيل اوسيم

291 - عبد الفتاح محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

11378 ورقم قيد 111686    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير جميع الشتلت الزراعيه و البذور, بجهة 

محافظة الجيزة 28ش مراد - الجيزة

292 - احمد ماهر محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 11379 

ورقم قيد 111687    محل رئيسى  عن تجاره سيارات و معدات النقل الخفيف, بجهة محافظة الجيزة 9ش 

السماعيليه - الطالبيه - الجيزة

293 - اسلم جمال كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11442 

ورقم قيد 63701    رئيسى آخر  عن قاعة افراح وحفلت, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ش 

كورنيش النيل من ش جمال كمال طناش بنشاط قاعة افراح وحفلت براس مال 10000 جنيه

294 - محمد شاهين محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11430 ورقم قيد 100345    رئيسى آخر  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/الذيدية كوبري الذيدية م اوسيم بنشاط مكتب رحلت ونقل عمال براس مال 10000 

جنيه

295 - ايهاب حنا ابراهيم ابو اليمين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11384 ورقم قيد 111688    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 26 ش 

عدلي خليفه من ش الجامع المنيره امبابه الجيزه

296 - محمد محمود محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11386 ورقم قيد 111689    محل رئيسى  عن توريدات غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 30 ش علي بسيوني 

الضاني امبابه الجيزه

297 - شحاته سيد شحاته احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11387 

ورقم قيد 111690    محل رئيسى  عن محل كشري, بجهة محافظة الجيزة رقم 56 ش ثروت الدقي
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298 - خلود محمد سيد حسن مرعي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11394 ورقم قيد 111691    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 1ش مدرسة 

الشروق خلف مركز شباب ارض اللواء العمومي العجوزة

299 - ديانا ظريف حنا ميلد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11396 

ورقم قيد 111692    محل رئيسى  عن تجارة المشغولت اليدوية, بجهة محافظة الجيزة 32 ش جسر النيل قرية 

اتريس م القناطر الجيزه

300 - مرزوق طه عبد التواب الجنايني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11397 ورقم قيد 111693    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب بجوار كافيه 

وسط البلد منشاه القناطر الجيزه

301 - محمد حسني محمود طراد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11398 ورقم قيد 111694    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الجيزة الشارع الرئيسي ابو غالب 

منشاه القناطر

302 - محمد صابر كمال الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11400 ورقم قيد 111695    محل رئيسى  عن تربية مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب منشاة 

القناطر الجيزه

303 - وردة عبدالمنعم احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11402 ورقم قيد 111696    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش المسجد الكبير م 

القناطر

304 - محمد عمار محمد عمار حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11403 ورقم قيد 111697    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت صحية, بجهة محافظة الجيزة 6 ش داير الناحية 

وراق العرب الوراق الجيزه

305 - جرجس حافظ اسحق بطرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11405 ورقم قيد 111698    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة 5 ش محمد ابو العطا 

الطوابق فيصل ش كعبيش محل بالدور الرضي الجيزه

306 - محمد عثمان عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11406 ورقم قيد 111699    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 2 ش محمد زهران صفط اللبن بولق الكرور

307 - محمد سيف النصر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11408 

ورقم قيد 111700    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتنظيم مؤتمرات فيماعدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش 

الحرية اوسيم الجيزه

308 - علء عبد السميع محمد سيد عبد الخالق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 11413 ورقم قيد 111702    محل رئيسى  عن مقله, بجهة محافظة الجيزة امتداد ش الحرية بجوار مسجد 

علي بن ابي طالب بشتيل البلد الجيزه

309 - سيد سمير ابراهيم حسنين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11415 

ورقم قيد 111703    محل رئيسى  عن مكتب فراشة, بجهة محافظة الجيزة الرياح البخيري م القناطر الجيزه

310 - نشأت كمال لبيب بطرس تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11416 

ورقم قيد 111704    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة الجيزة 5 ش عمر بن الخطاب ارض الحداد امبابه
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311 - علء احمد محمد احمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11417 ورقم قيد 111705    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 15 ش 

الوحدة امبابه الجيزه

312 - اسلم علء الدين سيد برعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11418 ورقم قيد 111706    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 18ش العروبة العمرانية

313 - تامر سيد سعد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11419 

ورقم قيد 111707    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومستلزمات الفنادق دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة 23 ش عبد المنعم سلمه وراق العرب الجيزه

314 - عباس اسماعيل محمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11420 ورقم قيد 111708    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة 5ش مدينة النصر 

العمرانية

315 - ياسر سعد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11421 

ورقم قيد 111709    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش المعتمدية الرئيسي ارض 

اللواء الجيزه

316 - عاصم سيد حسن لبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11422 

ورقم قيد 111710    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2ش جمال هيبه من عارف السمطي 

الطالبيه - الهرم - الجيزة

317 - امير مصطفى مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11426 ورقم قيد 111711    محل رئيسى  عن تجارة  اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 15ش المام 

محمد عبده الطالبية الهرم

318 - بسام ممتاز مهران حسانين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11431 ورقم قيد 111712    محل رئيسى  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات و عرض منوعات 

موسيقيه dj, بجهة محافظة الجيزة 16شارع زهران القصبجي - المنيب

319 - هاني احمد محمود محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11437 ورقم قيد 111714    محل رئيسى  عن ورشة الومنيوم, بجهة محافظة الجيزة 21 ش الجامع الكوم 

الخضر العمرانية

320 - محمد عباس محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11440 

ورقم قيد 111715    محل رئيسى  عن مطعم مشويات وطواجن أكل خليجي, بجهة محافظة الجيزة 61 ش عبد 

المنعم رياض الدور الرضي الجيزه

321 - محمد علي محمد علي الحريري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11443 ورقم قيد 111716    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 63ش علي بن ابي 

طالب ارض الجمعية امبابه

322 - دعاء هاشم عدوي علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11445 ورقم قيد 111717    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 6 حاره ابو رجب بركه ابو 

اسلم من ش زغلول الهرم الجيزه

323 - محمد حسن علي عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11446 ورقم قيد 111718    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة ش احمد 

كمال السيسي جزيرة محمد
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324 - ولء سعيد احمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11449 

ورقم قيد 111719    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة ش عبد 

المنعم رياض امام الوحده الصحيه وراق الحضر الجيزه

325 - عبد الحميد عبد الحليم عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 11452 ورقم قيد 111720    محل رئيسى  عن مأكولت ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 ش 

الصاوي ابو طالب من ش نصيف اسعد امبابة

326 - محمد مصطفى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11455 ورقم قيد 111721    محل رئيسى  عن مطعم و كافيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 10أ مساكن الشباب 

المنيب

327 - بيشوي رفعت سليم بانوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11459 ورقم قيد 111722    محل رئيسى  عن تقديم خدمات لعمل البورتريهات, بجهة محافظة الجيزة مساكن 

السد العالي متفرع من ش عبد الناصر المساحة الهرم

328 - عمرو محمد محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11460 

ورقم قيد 111723    محل رئيسى  عن تجميع ألبان, بجهة محافظة الجيزة 15 شارع المطار المنيرة امبابه 

الجيزه

329 - احمد عبد الجليل احمد عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11461 ورقم قيد 111724    محل رئيسى  عن مركزتجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش طه سعودي مركز 

اوسيم

330 - زكي مبروك زكي لشين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11467 ورقم قيد 111725    محل رئيسى  عن تربية مواشي حلبة, بجهة محافظة الجيزة وردان منشاة القناطر

331 - اشرف مصطفي عبد الحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 11468 ورقم قيد 111726    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش صابر باشا 

صابر من رمزى فرج خلف كايرو مول الهرم

332 - عطيه عيد عاطف عطيه رشدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11470 ورقم قيد 111727    محل رئيسى  عن صيانة تكييف واجهزة منزلية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

محمود جاد الكريم العمرانية الجيزه

333 - يوسف محمد على محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11471 ورقم قيد 111728    محل رئيسى  عن استصلح زراعى و عقاري, بجهة محافظة الجيزة ش 

المستشفى - البباويطي - الواحات البحريه - الجيزة

334 - شيماء احمد خلف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11472 

ورقم قيد 111729    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة ش سوق الخميس 

بجوار مسجد السوق م منشأة القناطر الجيزه

335 - مي ضياء الدين مصطفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11473 ورقم قيد 111730    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 99 ج حدائق الهرام الجيزه

336 - محمود احمد ابو السعود السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11474 ورقم قيد 111731    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمود 

صقر امام مسجدي المناصرة وراق العرب الوراق
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337 - عمار محسن بكر السيد المشد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11477 ورقم قيد 111732    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة قرية ام دينار مركز منشأة 

القناطر الجيزه

338 - ولء عصام الدين عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11480 

ورقم قيد 111733    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 10 ش السادات المنيب الجيزه

339 - احمد ربيع قرني احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11481 

ورقم قيد 111734    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش البنزيون العياط

340 - عادل الروماني ابراهيم جرجس خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 11483 ورقم قيد 111735    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 25 ش علي فرغلي 

كمال حمزه المنيره امبابه الجيزه

341 - عبد الرحمن خالد مظهر ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 11490 ورقم قيد 111736    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 19ش مسجد 

الفردوس - امتداد الوحده - امبابه - الجيزة

342 - وائل فايق عجيب فتيان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11493 

ورقم قيد 111737    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة شارع السلمه من ش مدرسه 

النجاح - وراق العرب - الجيزة

343 - محمد سيد محمد حسب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11497 

ورقم قيد 111738    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتصنيع وتوريد اثاث, بجهة محافظة الجيزة ش الجامع 

من ش ضيف ا مريوطية عمرانية الجيزه

344 - ايمان حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11501 ورقم قيد 111739    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 26 ش محمد سعيد من جامع 

شبيطه الجيزه

345 - عدلي رياض عيسى معوض عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 11502 ورقم قيد 111740    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه و عماله, بجهة محافظة 

الجيزة 23ش عمار بن ياسر - العمرانيه

346 - عمرو احمد عبد الحكيم زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11504 ورقم قيد 111741    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 282ل هضبة الهرام - الجيزه

347 - عبد المنعم علي حسن النجار تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11515 ورقم قيد 111744    محل رئيسى  عن مواد غذائية قطاعي, بجهة محافظة الجيزة 12 ش عزت الحداد 

من ش المنشية الطوابق محل بالدور الرضي الجيزه

348 - محمد سعد سعيد ابو تريكه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11516 ورقم قيد 111745    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة الجيزة 3 ش 

المريوطية ناهيا كرداسة الجيزه

349 - ياسر احمد سبع محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11517 

ورقم قيد 111746    محل رئيسى  عن تجاره اعلف تجزئه وجمله, بجهة محافظة الجيزة 1 ش الوادي الجديد 

المسابك بشتيل مركز اوسيم الجيزه
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350 - محمد فتحي جاد مهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11519 

ورقم قيد 111748    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ش النهضة من ش المدرسة المنيب

351 - ناديه لطفى نجيب فرنسيس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11521 ورقم قيد 111749    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 3ش حاره السلم من ش 

الجمعيه الزراعيه وراق العرب - الجيزة

352 - احمد عادل طه مطره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11522 

ورقم قيد 111750    محل رئيسى  عن تقطيع السفنج واعاده تدوير مخلفات السفنج, بجهة محافظة الجيزة 

الطريق البيض بني مجدول مركز كرداسه

353 - سيد حفني سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11525 ورقم قيد 111751    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 26شارع محمد 

ربيع من ترعه السواحل - الوراق - الجيزة

354 - محمد لبيب القناوي منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11526 ورقم قيد 111752    محل رئيسى  عن  اداره الفنادق والمنتجعات والوحدات الفندقيه, بجهة محافظة 

الجيزة 15 ش الباسل من ش الهرم سعد زغلول الهرم

355 - حسام حسين ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11527 ورقم قيد 111753    محل رئيسى  عن  تجاره خرده البلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش ابراهيم خير 

ا من ترعه السواحل جزيره محمد الجيزه

356 - احمد منصور سيد احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11528 ورقم قيد 111754    محل رئيسى  عن   بقاله تموينيه, بجهة محافظة الجيزة 5 حاره الندلس بولق 

الدكرور

357 - فاروق فتحي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 11529 

ورقم قيد 111755    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة الجيزة 6شارع مكه المكرمه الخرطه 

الجيزة

358 - امل السيد متولي السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11530 ورقم قيد 111756    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 146شارع فيصل 

الرئيسي شقه بالدور الثامن - الجيزة

359 - احمد محمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

11532 ورقم قيد 111757    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 27ش اولد امين 

المجزر اللى المنيب - الجيزة

360 - محمد ابو سريع محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11638 ورقم قيد 57381    رئيسى آخر  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح نشاط 

رئيسي أخر بالعنوان التالي مول مصباح شارع سعد زغلول كرداسة مركز كرداسة الجيزه

361 - محمد يحيي عبد الرحمن درباله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11618 ورقم قيد 63722    رئيسى آخر  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/60 ش الجيزة الدقي قاعة بفندق بيراميدز القاهرة  بنشاط مطعم لراس مال 5000جنيه

362 - خالد محمد عبد الراضي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11537 ورقم قيد 111758    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة شبرامنت خلف فيل خالد 

سالم ابو النمرس الجيزه
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363 - محمود زكريا عبد المالك صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11540 ورقم قيد 111759    محل رئيسى  عن محل تجارة الزيوت والشحوم, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد 

الرحمن بشتيل اوسيم

364 - فاطمه محمد ابو الخير امبابي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11544 ورقم قيد 111760    محل رئيسى  عن كافيه تيك اواي, بجهة محافظة الجيزة 28 ش سرور القط من 

ش التل وراق العرب الجيزه

365 - محمد حسن حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11546 

ورقم قيد 111761    محل رئيسى  عن تجارة الدوات البلستيكية, بجهة محافظة الجيزة 63 ش ترعة عبد العال 

بولق الدكرور

366 - رانيا ابراهيم محمد احمد حطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11557 ورقم قيد 111762    محل رئيسى  عن تسويق فنادق, بجهة محافظة الجيزة رقم 45 ش الشيخ محمد 

الغزالي الدقي

367 - سمير زكريا فلتس مسعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11558 ورقم قيد 111763    محل رئيسى  عن تصدير و توريدات و مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

22ش مراد -الجيزة

368 - ابراهيم السيد شعبان السروجي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11559 ورقم قيد 111764    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب جبسبودر ومقاولت, بجهة محافظة 

الجيزة 9 ش مسجد ابو سنة ناهيا مركز كرداسة الجيزه

369 - احمد مطاوع عيسي الحسيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11570 ورقم قيد 111765    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة الجيزة 54 ش ترسا اسباتس 

الهرم الجيزه

370 - اشرف حلمي احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11572 ورقم قيد 111766    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبد الناصر قبلي 

بجوار غويس حموده كرداسة الجيزه

371 - محمود السيد محمد ابراهيم الخولي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 11574 ورقم قيد 111767    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة الجيزة رقم 16 علي حسن صفط 

اللبن كرداسة

372 - سامح عبد العاطي محمد عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 11575 ورقم قيد 111768    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 8 ش علي جمال 

الدين الطالبية الجيزه

373 - حلمي رواق محمد رواق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11580 

ورقم قيد 111770    محل رئيسى  عن نقل وتربية خيول, بجهة محافظة الجيزة ش محمد حسب من كفر الجبل 

الهرم الجيزه

374 - سيد نصر سيد نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11583 

ورقم قيد 111771    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 58 ش محمد 

زهران من ش التحرير صفط اللبن

375 - وحيد اشرف ابراهيم موسي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11584 ورقم قيد 111772    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات معمارية, بجهة محافظة الجيزة 15ش الثلثيني 

الجديد الهرم
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376 - شيماء محمد علي السمني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11587 ورقم قيد 111773    محل رئيسى  عن مركز استضافة / فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 19 ع بوابة حورس حدائق الهرام الهرم

377 - احمد محمد ابراهيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11588 ورقم قيد 111774    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع وقلوزه وفلتره المواسير البلستيكيه وخدمات ابار 

المياه وتوريدات عمومية وشبكات الري الحديث ومستلزماتها دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة عزبة القشلنه 

طريق الرهاوي كفر حجازي م القناطر الجيزه

378 - هاني متولي احمد متولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11590 

ورقم قيد 111775    محل رئيسى  عن تصنيع عبايات حريمي, بجهة محافظة الجيزة رقم 68 ش الظاهره 

بيبرس وراق الحضر الوراق

379 - احلهم سعد شحاته ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 11591 ورقم قيد 111776    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية عزبة عبد الصمد بجوار مسجد الشريف حسام م القناطر الجيزه

380 - نهال محمد حسام احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11597 ورقم قيد 111777    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش الزهور المنشيه كفر 

طهرمس فيصل الجيزه

381 - احمد اسماعيل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11599 

ورقم قيد 111778    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة منديشة 

الواحات البحرية الجيزه

382 - وحيد فؤاد عبد العزيز حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11600 ورقم قيد 111779    محل رئيسى  عن ورشة تطريز ملبس, بجهة محافظة الجيزة بشتيل طريق بشتيل 

الكوم الحمر بجوار مستودع النابيب اوسيم

383 - حسين رسمي حسن سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11603 

ورقم قيد 111780    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة عرب 

طموه ابو النمرس

384 - محمد علي محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11604 

ورقم قيد 111781    محل رئيسى  عن ورشه لتصنيع الصوب الزراعية, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه غرب 

الرياح منشاة القناطر

385 - نفين فوزي محمد انور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11605 

ورقم قيد 111782    محل رئيسى  عن مقاولت توريد وتركيب انظمه التيار الخفيف واللكتروميكانيك بكافه 

مستلزماتها والستيراد والتصدير, بجهة محافظة الجيزة 45 ش الشيخ محمد الغزالي الدقي الجيزه

386 - محمد جمال محمد عبد الشافي دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 11609 ورقم قيد 111783    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 13 شارع سيد الجندي من 

شارع الشوربجي العشرين فيصل

387 - مروه حسين سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11612 ورقم قيد 111784    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 16ش جواد حسني 

من سهل حمزه - الهرم - الجيز
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388 - عمر محمد علي ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11614 ورقم قيد 111785    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتقديم خدمات الشركات والنقل الجماعي 

والفراد ومكتب تشغيل مطاعم وفنادق دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 22 ش جمال الدين خلوصي العجوزة 

الجيزه

389 - اشراف ابراهيم عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11626 ورقم قيد 111786    محل رئيسى  عن مكتب توريد اقمشة ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة 45ش 

الوحدة امبابه

390 - فاطمه مصطفي محمد شلبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11627 ورقم قيد 111787    محل رئيسى  عن علفه وعطاره, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عبد الغني حسين 

ناصية ش نبيل طه المطبعه فيصل الجيزه

391 - هاني محمد عباس احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11628 

ورقم قيد 111788    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة كوبري عثمان من الجازولي

392 - صلح محمد سليمان النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11629 ورقم قيد 111789    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 7 ش عبد ا يوسف ارض 

اللواء الجيزه

393 - حسن احمد حسن عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11640 

ورقم قيد 111790    محل رئيسى  عن توريدات عمومية واجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهورية 

امام مجلس المدينة  اوسيم

394 - أمنيه محمد السيد علي خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11642 ورقم قيد 111792    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الجيزة 17 ش جمال عبد الناصر متفرع 

من ش 6 اكتوبر بولق الدكرور الجيزه

395 - طاهر محمد حمدي اللمعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11645 ورقم قيد 111793    محل رئيسى  عن مصنع نسيج للشرائط النسيجية, بجهة محافظة الجيزة ابو صير 

بجوار مصنع البلستيك البدرشين

396 - يوسف فريد بولس صليب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

11646 ورقم قيد 111794    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 9ش جلل عبدالنوار من 

ش التقسيم الكنيسة

397 - عبد الكريم جمال عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 11647 ورقم قيد 111795    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سعيد البنا 

مسجد الرحمن بشتيل اوسيم

398 - اسلم عطيه احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11648 

ورقم قيد 111796    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 41 ش مسجد الرنجه 

اولد عطا بجوار الدائري امبابه

399 - سنية مختار احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11649 

ورقم قيد 111797    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 3 شارع مسجد الرحمة من شارع 

اللبيني الهرم

400 - احمد متولي محمد ذكي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11650 

ورقم قيد 111798    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارت, بجهة محافظة الجيزة قطعه 188 حوض 

الرمال رقم 8 زمام كفر الجبل الهرم

Page 32 of 160 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

401 - تامر السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 11654 

ورقم قيد 111800    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 25ش الشيخ مبروك - 

المعتمديه - مركز كرداسه - جيزة

402 - محمد سمير محمود شديد الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11741 ورقم قيد 31312    رئيسى آخر  عن مكتب مواد بناء, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/22 ش مصر اسوان الزراعي بنشاط مكتب مواد بناء  برال 10000 بسمة مكتب الديب لمواد البناء

403 - وليد توفيق حسين عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11673 

ورقم قيد 111802    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة بهرمس ش محمد حافظ م منشأة القناطر

404 - شيريهان عادل صابر عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11675 ورقم قيد 111803    محل رئيسى  عن استثمار وتسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 1ش استديو 

مصر من خاتم المرسلين العمرانية

405 - يوسف حسام انور الجارحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11678 ورقم قيد 111804    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 28ش عمر طرسون 

العجوزة

406 - مجدي ناجي بولس بطرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11680 ورقم قيد 111805    محل رئيسى  عن ميني ماركت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 191ش 

العروبة الطالبية العمرانية

407 - حماده مسامح حسن حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11681 ورقم قيد 111806    محل رئيسى  عن مكتب سمسره واستثمار عقاري, بجهة محافظة الجيزة ش 

صبري ابو صليب من ش اللبيني الهرم

408 - هبه جمال علي امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11682 

ورقم قيد 111807    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 52ش الخليفة من ترسا العمرانية

409 - ايهاب عاطف جرجس نوح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11684 ورقم قيد 111808    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

السد من الثلثيني عمرانيه غربيه

410 - احمد صبري احمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11685 ورقم قيد 111809    محل رئيسى  عن بيع واصلح اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 34ش 

ياسين الفلح من مستشفى الصدرالعمرانية

411 - عمرو صبري احمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11689 ورقم قيد 111811    محل رئيسى  عن ورش اصلح الجهزة و ادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة 

34ش ياسين الفلح من مستشفى الصدر عمرانية

412 - ايهاب عاطف جرجس نوح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11690 ورقم قيد 111812    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 

1 ش السد من ش الثلثيني العمرانية الغربية

413 - عصام شاكر صادق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11699 ورقم قيد 111813    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش الوحدة العربية من ش 

النجاح وراق العرب الوراق
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414 - ابراهيم بيومي ابراهيم مرسي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11702 ورقم قيد 111814    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 84ش عرفة مدينة 

الفردوس البراجيل اوسيم

415 - محمد اشرف عبدالمعطي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11704 ورقم قيد 111815    محل رئيسى  عن كوافير حلقه, بجهة محافظة الجيزة 7ش الجمهرية وراق 

الحضر الوراق

416 - نرمين عبدالمعز عبدالسيد محمد عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 11705 ورقم قيد 111816    محل رئيسى  عن حظيرة  مواشي تسمين و حلب, بجهة محافظة 

الجيزة المنصورية طريق بارفيكو شركة دياب مركز منشأة القناطر

417 - عبدالعزيز عبدالرازق محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 11706 ورقم قيد 111817    محل رئيسى  عن مكتب تركيبات تكييفات, بجهة محافظة الجيزة 7ش 

الشيماء او وردة من عثمان محرم العمرانية

418 - مصطفى السيد قطب عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11708 ورقم قيد 111818    محل رئيسى  عن تربية مواشي تسمين و حلب, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب 

بجوار مطلع الثورة م القناطر

419 - محمود لطفى عبدالوهاب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11711 ورقم قيد 111819    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 8ش الحاج طلعت 

عبدالديم من الطوابق فيصل

420 - محمود جلل خليل حسين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11714 ورقم قيد 111821    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة الجيزة ش مدرسة طارق بن زياد 

امام مسجد المغني ميت قادوس مركز ابو النمرس

421 - احمد توفيق عبدالسلم خليل تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11715 ورقم قيد 111822    محل رئيسى  عن تربية مواشي جاموس و حلبة, بجهة محافظة الجيزة 28ش 

الجسر خلف المدرسة الثانوي ذات الكوم منشأة القناطر

422 - السيد نور السيد عبدالنبي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11716 ورقم قيد 111823    محل رئيسى  عن مكتب لنقل العمال, بجهة محافظة الجيزة 13ش السيد عبدالنبي 

البراجيل امبابه

423 - احمد محمد سعد عشماوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11720 ورقم قيد 111824    محل رئيسى  عن معالجة مياه الشرب والبار, بجهة محافظة الجيزة شقة بالدور 

الول بعد اللرضي بالعقار ش 16 عبد المنعم رياض مدكور فيصل

424 - ابراهيم بسيوني خنيزي السيد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11721 ورقم قيد 111825    محل رئيسى  عن بيع موبيلت واكسسوارتها, بجهة محافظة الجيزة 4ش العدوية 

امتداد الوحدة المنيرة امبابه

425 - ايه شحات محمد صديق علي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11725 ورقم قيد 111826    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عباس العقاد جزيره 

الدهب الجيزه

426 - محمد سعد سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11731 

ورقم قيد 111827    محل رئيسى  عن خدمة رجال العمال في مجال ايجار السيارات داخل ج م ع, بجهة 

محافظة الجيزة 4شارع عليش - الجيزة
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427 - طه رضا طه حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11736 

ورقم قيد 111828    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي منشأة القناطر

428 - سمر رمضان على فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11737 ورقم قيد 111829    محل رئيسى  عن مصنع تعبئة و تغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 2ش 

حنفي غنيم من ش خالد برعي - بشتيل - اوسيم

429 - شريف عطية عطية عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11743 ورقم قيد 111830    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 1

جمال عبدالناصر من ش الجيش امبابه

430 - عزه عبد الرؤوف مراد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11744 ورقم قيد 111831    محل رئيسى  عن مكتب تجاره سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش محمد زكي من 

ترعه بشتيل اوسيم الجيزه

431 - احمد ابراهيم طه مرزوق حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11747 ورقم قيد 111832    محل رئيسى  عن تخليص جمركي, بجهة محافظة الجيزة 192 ش ترعة الزمر 

الغربي نصر الدين العمرانية

432 - احمد ابراهيم سيد جيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11748 

ورقم قيد 111833    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وخدمات نقل, بجهة محافظة الجيزة ش مدرسة يثرب 

الخاصة ميت شماس المنوات

433 - اسلم سرحان علي محمد محمد الزغبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 11750 ورقم قيد 111834    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة ش 6اكتوبرابو النمرس

434 - ايسر محمد رياض عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11751 ورقم قيد 111835    محل رئيسى  عن   بيع قطع غيار اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 20ش 

ترسا برج الطاهره الكوم الخضر الهرم

435 - حسين محمد حسين جاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11752 ورقم قيد 111836    محل رئيسى  عن دعاية و اعلن, بجهة محافظة الجيزة 25ش نور اليمان اللبيني 

الهرم

436 - خالد محمود محمد عبد الحافظ خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 11757 ورقم قيد 111838    محل رئيسى  عن مكتب توريد كرتون ورق مستعمله, بجهة محافظة الجيزة 

بحري البلد - كفر حكيم - كرداسه - الجيزة

437 - حماده عبدالباسط سيد عبدالعاطي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11758 ورقم قيد 111839    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 7 ش الجمعية الزراعية 

اوسيم

438 - عصام انور جمعة علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11759 

ورقم قيد 111840    محل رئيسى  عن مزرعة تربية و تسمين مواشي, بجهة محافظة الجيزة 1ش اولد 

الروميلي طريق برقاش نكل منشأة القناطر

439 - رامي محمود عبد السلم السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11761 ورقم قيد 111841    محل رئيسى  عن مكتب توريد اقمشه, بجهة محافظة الجيزة ش مستشفى الخلفاء 

الراشدين كفر حكيم - كفر حكيم
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440 - ساره حامد صابر حسن زياده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11762 ورقم قيد 111842    محل رئيسى  عن  محل مشروبات غازيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 126 مساكن 

ساقيه مكي المدبح

441 - السعيد لطفى على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11763 ورقم قيد 111843    محل رئيسى  عن ادارة انشطه رياضية و توريدات عموميه و تسويق لعبين, 

بجهة محافظة الجيزة 59ش محمود مرسى كفرطهرمس فيصل - الجيزة

442 - ابو الحجاج اسامة عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11764 ورقم قيد 111844    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عثمان بن 

عفان بشتيل

443 - رضا ابراهيم عبدالفتاح حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11765 ورقم قيد 111845    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة الجيزة 10ش عبدالعزيز عبدالغفار 

البراجيل

444 - اسلم عزت محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11767 ورقم قيد 111847    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الجيزة ش اولد نافع 

برطس اوسيم برطس

445 - وليد عبدالمنعم محمد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11769 ورقم قيد 111848    محل رئيسى  عن تجارة خضار و فاكهه بالجملة, بجهة محافظة الجيزة ش 

الجسرالزيدية

446 - محمد على سلمه مهدى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11773 

ورقم قيد 111849    محل رئيسى  عن ورشة خياطة, بجهة محافظة الجيزة ش المعهد الدينى - بنى مجدول - 

كرداسة -

447 - احمد علم محمد علم حيدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11775 ورقم قيد 111850    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح بجوار مسجد 

الصحابه كرداسه الجيزه

448 - حسن حسن عبد الحميد غانم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11777 ورقم قيد 111852    محل رئيسى  عن الستيراد و التصدير وتوريد و توزيع الحبوب و الغلل, بجهة 

محافظة الجيزة 1ش زكي سعيد من ش مستشفى الصدر العمرانيه الغربيه - الجيزة

449 - مرفت سيد حسن محمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11781 ورقم قيد 111853    محل رئيسى  عن  مشغل الملبس الجاهزه للتصنيع للغير, بجهة محافظة الجيزة 

44ش حداد اسماعيل متفرع من ش همفرس بولق الدكرور

450 - حجاج بركات عبد العزيز عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 11782 ورقم قيد 111854    محل رئيسى  عن عطاره وعلفه, بجهة محافظة الجيزة 25شارع زغلول - 

مشعل - الهرم - الجيزة

451 - احمد رمضان احمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11783 ورقم قيد 111855    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 9شارع عبد العزيز الزيات من 

شارع زغلول كفر الحبل عمرانيه - الجيزة

452 - مايكل زكريا شاكر حنا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 11784 

ورقم قيد 111856    محل رئيسى  عن توريد و تركيب حراريات, بجهة محافظة الجيزة 19ش محمد امين مع 

امتداد المحولت الطالبيه - العمرانيه
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453 - عز الدين محمود فضل يحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11785 ورقم قيد 111857    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 5ش اليمان بال 

من ش المدينه المنوره بشتيل - اوسيم

454 - خميس صبحي بربري محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11786 ورقم قيد 111858    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة برقاش طريق الجبل 

ارض فوده بجوار سور المطار منشاه القناطر

455 - محمود فتحي جابر منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11787 ورقم قيد 111859    محل رئيسى  عن   مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة خلف مسجد عبد 

اللطيف ابو النمرس

456 - عبد الرحمن رزق احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11788 ورقم قيد 111860    محل رئيسى  عن  بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 ش علي اسماعيل 

من ش صبري عيسي اخر فيصل فيصل

457 - كريم عزت صدقى ملك ملطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11796 ورقم قيد 111861    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة الجيزة 26 شارع محمد عبد 

الحميد - وراق الحضر - الوراق -

458 - مارى ماجد انور حنا ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

11797 ورقم قيد 111862    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة شارع الحريه - المنيب -

الجيزة

459 - احمد سامح سعدي طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11803 

ورقم قيد 111863    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة الجيزة 2ش الصفا و المروه ناصيه ش 

فيصل محل 5 السراء و المعراج - الهرم

460 - ميلد بشندي اسكاروس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11804 ورقم قيد 111864    محل رئيسى  عن تصنيع مراجيح و انترهات و مشغولت بدويه, بجهة محافظة 

الجيزة 1ش الكيلني متفرع من ش المطحن - امبابه - الجيزة

461 - نامر احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11805 

ورقم قيد 111865    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 5ش عبدالفتاح ابو عميرة 

برك الخيام م كرداسة

462 - محمد قناوي عبد الحليم قناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11806 ورقم قيد 111866    محل رئيسى  عن    مكتب ومركز الخدمه والصيانه المعتمده للجهزه الكهربائيه, 

بجهة محافظة الجيزة رقم 14 ش صلح الدين الكات امبابه

463 - ياسر فتحي عبدالقادر عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11807 ورقم قيد 111867    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت, بجهة محافظة الجيزة 8ش السيد 

عائشة برك الخيام م كرداسة

464 - محمود كرم مبروك عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11808 ورقم قيد 111868    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الجيزة 12ش عمر بن الخطاب 

شبرامنت ابو النمرس - مركز الجيزة

465 - محمد درويش عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11811 ورقم قيد 111869    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 6شارع جامع الحاج 

توفيق البعديه مركز اوسيم - الجيزة
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466 - وفاء فيصل عبد الرازق حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11816 ورقم قيد 111870    محل رئيسى  عن   بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش عطيه عبد المبدي 

بولق الدكرور

467 - هيثم محمد ربيع محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11817 

ورقم قيد 111871    محل رئيسى  عن تجارة و توريدات الدوات الصحيه ولوازمها, بجهة محافظة الجيزة 2ش 

عبد الرحيم العقبي من ش ابو زيد ش العشرين فيصل - الجيزة

468 - سيف سالم سيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11820 

ورقم قيد 111872    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه عرب 

المنصوريه مركز منشاة القناطر - الجيزة

469 - محمود عمر سعد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11821 

ورقم قيد 111873    محل رئيسى  عن  كوفي شوب, بجهة محافظة الجيزة رقم 118 ش ترعه المريوطيه تحت 

كوبري الدائري منشاه البكاري فيصل

470 - عفاف شعبان ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11832 ورقم قيد 111874    محل رئيسى  عن   مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه طريق 

غيضان م منشاه القناطر

471 - عصام بديع اسرائيل بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11834 ورقم قيد 111875    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عامة, بجهة محافظة الجيزة 7ش 

خليفه المنيب

472 - اسماء محمد المهدي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11835 ورقم قيد 111876    محل رئيسى  عن توريدات عامه, بجهة محافظة الجيزة 16ش عبدالعزيز الشافعي 

اللبيني

473 - امنه مصطفى كامل محمد مصطفى يونس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 11836 ورقم قيد 111877    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات زينة, بجهة محافظة الجيزة 3ميدان ابو 

الكرمات العجوزة

474 - محمد هشام عثمان عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11838 ورقم قيد 111878    محل رئيسى  عن محل زجاج وبراويز, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد سليمان 

مناش ناهيا بولق الدكرور

475 - محمد ياسر محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11841 

ورقم قيد 111879    محل رئيسى  عن مكتب خدمات انترنت, بجهة محافظة الجيزة 35ش الحسين الدور 4 

الدقي

476 - محمود احمد محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11842 ورقم قيد 111880    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية و اطفاء للحريق و اعمال الصيانه, 

بجهة محافظة الجيزة 7ش المعهد الديني بشتيل البلد م اوسيم

477 - شيبه محمود عبدا عزيز تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11843 ورقم قيد 111881    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية و توريدات, بجهة محافظة الجيزة 23ش سلم 

لشين المريوطية فيصل

478 - عمرو فرج عبدالحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11844 ورقم قيد 111882    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش الجامع الجديد خلف 

اسماعيلكو وراق الحضر الوراق
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479 - نجلء فتحي عبدالعزيز محمود عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 11845 ورقم قيد 111883    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 20ش الشيخ 

مصطفى جزيرة محمد الوراق

480 - حامد سيد حامد الزغبي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11846 ورقم قيد 111884    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي حلبة, بجهة محافظة الجيزة ش الكوبري الول 

نزلة الشطر ابو النمرس

481 - ايمان عادل محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11847 ورقم قيد 111885    محل رئيسى  عن توريد اجهزة تكييف وتبريد والتوريدات العمومية وجميع انواع 

الصيانة للجهات الحكومية فقط, بجهة محافظة الجيزة 17ش النضال من عبدالمنعم رياض وراق الحضر

482 - احمد محمود ابراهيم عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11852 ورقم قيد 111886    محل رئيسى  عن ورشة حدادة تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة 4ش السكة 

الحديد بجوار شركة الكهرباء سقيل اوسيم

483 - حسين حامد محمد احمد جود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11853 ورقم قيد 111887    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش بنك القريه 

كرداسه الجيزه

484 - محمود محمد مسعود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11854 ورقم قيد 111888    محل رئيسى  عن انتاج دانجي وحيواني مكتب اداري, بجهة محافظة الجيزة 54

ش اسامة ابو عميرة حسن محمد الدور الول الهرم

485 - ايمن راضي نخلة عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11858 ورقم قيد 111889    محل رئيسى  عن تصنيع فساتين, بجهة محافظة الجيزة 30ش عمرو بن العاص 

من ارض الجمعية امبابه

486 - وليد عماد الدين احمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11860 ورقم قيد 111890    محل رئيسى  عن بيع الت خراطة و غزل و نسيج, بجهة محافظة الجيزة 5 

يةسف مراد ارض اللواء - امبابة-

487 - مصطفى حسن عامر السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11861 ورقم قيد 111891    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة الجيزة 2ش حمزه عتابي بني 

مجدول كرداسة

488 - محمد فكري سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11862 

ورقم قيد 111894    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 8ش السودان الدقي

489 - ابراهيم توفيق عبدالجواد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 11863 ورقم قيد 111895    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع, بجهة محافظة الجيزة 2ش الشيخ 

متولي الشعراوي العمرانية الشرقية

490 - احمد عصام فتحي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11864 

ورقم قيد 111896    محل رئيسى  عن معمل زراعة انسجة نباتيه, بجهة محافظة الجيزة 7ش محمد امين من 

علي زهران الثلثيني الجديد الهرم

491 - مديحة ابو العل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11865 ورقم قيد 111897    محل رئيسى  عن توريد قطاعات اللمونيوم و الزجاج, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

صلح سالم من ش سلمه الراضي بولق الدكرور
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492 - جهاد محمد اسامة زكي المغربي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11870 ورقم قيد 111898    محل رئيسى  عن سرجة و تعبئة و تغليف, بجهة محافظة الجيزة برج الباشا ش 

نبيل طه حسن محمد فيصل

493 - ادهم حسين جمعه محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11872 ورقم قيد 111900    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة الجيزة محل103 رحاب اكتوبر مول 

حدائق اكتوبر

494 - سامية هاني محمد محمود الخضري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 11873 ورقم قيد 111901    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش 

عبدالمجيد بدوي العمرانية الغربية الهرم

495 - طلل مسلم سالم مسلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11878 

ورقم قيد 111902    محل رئيسى  عن سمكرة و تجديد السيارات, بجهة محافظة الجيزة 102ش ريحان الشرقي 

بجوار السكة الحديد امتداد الوحده

496 - خالد هلل عيد الديب الحده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11879 ورقم قيد 111903    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة كومبره طريق 

المريوطية مركز كرداسة

497 - رضا فرنسيس كمال حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11882 

ورقم قيد 111904    محل رئيسى  عن ورشة نجارة باب وشباك, بجهة محافظة الجيزة نكل الطريق العمومي 

بعد مرور نكل باتجاه وردان

498 - محمد محمد عارف حسام الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11883 ورقم قيد 111905    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 2ش محمد زهران 

بولق الدكرور

499 - ابانوب ابراهيم سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11887 ورقم قيد 111907    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش مدرسة محمد منصور 

اوسيم

500 - ناصر بدر رجب قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11888 

ورقم قيد 111908    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الجيزة 4ش جمعه اسماعيل ترسا مركز ابو 

النمرس

501 - رمضان سعيد رمضان عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11889 ورقم قيد 111909    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل بضائع, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه 

عزبه عبد الصمد بجوار مسجد عمر بن الخطاب م منشاة القناطر - الجيزة

502 - سعيد موريس جابر خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11890 

ورقم قيد 111910    محل رئيسى  عن ورشة اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 7ش رجب عبد الموجود من عثمان 

محرم - الطالبيه - الجيزة

503 - محمد صابر رشوان مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11891 ورقم قيد 111911    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة الجيزة 1ش غنام العطار كفر 

الجبل - الهرم

504 - امير محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11893 

ورقم قيد 111912    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و تشطيبات داخليه و خارجيه و اعمال الخرسانات و 

الصرف الصحي وتوريد مواد البناء ورصف الطرق, بجهة محافظة الجيزة 2ش مكه من سهل حمزه - الهرم
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505 - ايمن  محروس عبد الغني عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11895 ورقم قيد 111913    محل رئيسى  عن   تجميع مخلفات المصانع والعلف, بجهة محافظة الجيزة 

زاويه ابومسلم امام كوبري العمده بجوار مزرعه ابو العينين

506 - محمد محمد عبد الموجود القطش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 11897 ورقم قيد 111914    محل رئيسى  عن   توريد كتب, بجهة محافظة الجيزة 47 ش محمد رمضان 

من ش الشيخ ريحان كفر طهرمس فيصل شقه بالدور الول

507 - محمود حسين حسين جمعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11898 ورقم قيد 111915    محل رئيسى  عن  ورشه اصلح كاوتش سيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش 

شعراوي من اللبيني المريوطيه الهرم

508 - ابراهيم محمد عبد العاطي ابو رواش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 11899 ورقم قيد 111916    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل و توريدات عموميه و توكيلت تجاريه 

و توريدات غذائية بانواعها, بجهة محافظة الجيزة 1ش اولد ابو عميره من يوسف الجمل من ش 1وراق العرب - 

الوراق

509 - طه محمد سيد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11900 

ورقم قيد 111917    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 59شارع نصار من الثلثيني الجديد 

- العمرانيه - الجيزة

510 - مجدي فوزي محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11901 ورقم قيد 111918    محل رئيسى  عن زريبه مواشي حلب, بجهة محافظة الجيزة 4ش الفنون الجميلة 

سقيل

511 - مجدي يحيي عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11902 ورقم قيد 111920    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبدالناصر 

كرداسة

512 - زينه اسماعيل سليمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11903 ورقم قيد 111921    محل رئيسى  عن     مكتب تدقيق لغوي وترجمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 53 

ش عبد الحميد راجح الزهور الجيزه

513 - ميلد اسحاق شحاته ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11904 ورقم قيد 111922    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 5شارع عبد العزيز 

عامر من شارع الغاز - وراق العرب - الوراق - الجيزة

514 - تامر جابر على سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11905 

ورقم قيد 111923    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات خرده, بجهة محافظة الجيزة 2ش مسجد 

الرحمه المطحن البراجيل - البراجيل

515 - مصطفى سيد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11906 

ورقم قيد 111924    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 13ش كامل حلمي صفط اللبن - 

بولق الدكرور

516 - عمر محسن صديق محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11907 ورقم قيد 111925    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 22ش جلل زغلول 

العروبه - العمرانيه

517 - عمرو اسماعيل محمد السيد العامري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 11912 ورقم قيد 111926    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 25ش عبد المنعم 

رياض وراق الحضر - الوراق
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518 - صابرين احمد عبدالقوى السيد داود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11917 ورقم قيد 111927    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش ابو رامي ابو 

النمرس

519 - هشام السيد ايهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 11918 

ورقم قيد 111928    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم و كافيهات و توريدات عموميه و مستلزمات مطاعم و 

كافيهات و ادارة منشات سياحيه, بجهة محافظة الجيزة 20شارع محمد انور السادات - ترسا - عمرانيه - الجيزة

520 - محمد محمود محمد توفيق المقدم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11919 ورقم قيد 111929    محل رئيسى  عن الجهزة و الدوات المنزليه, بجهة محافظة الجيزة 2ش محمد 

الزبدي من ش كفرطهرمس الرئيسي - بولق الدكرور

521 - ياسر خيري رشاد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11925 ورقم قيد 111930    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي   طريق كفر حجازي 

مركز منشاه القناطر

522 - عماد شحات محمد المزين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

11927 ورقم قيد 111931    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 15ش مشتل حمزه - ناهيا - 

كرداسه - الجيزة

523 - محمد احمد معبد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 12019 

ورقم قيد 98140    رئيسى آخر  عن مقلة, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/رقم 1 ش عبد 

الجواد من ش كفر طهرمس بولق الدكرور بنشاط مقلة براس مال 50000 جنيه بسمة مقلة فجر السلم

524 - احمد عبد الهادى حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11988 ورقم قيد 111893    رئيسى آخر  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 17ش النمرسي من عبدالمنعم 

اسماعيل

525 - وحيد محمد نافع علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 11932 

ورقم قيد 111932    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش الجلء وراق 

الحضر الوراق

526 - مصطفي هشام شوكت محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 11933 ورقم قيد 111933    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات ومستلزمات معدنية, بجهة محافظة 

الجيزة ش مسجد الحمد من ش الريحاني الطالبية فيصل الجيزه

527 - خالد زكريا احمد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 11935 

ورقم قيد 111934    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع الخضار والفاكهه جمله و قطاعي, بجهة محافظة الجيزة 

1ش نجيب محفوظ من كفر حكيم ا - ط كرداسه

528 - حسام سعيد محمد عبد الباقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11938 ورقم قيد 111935    محل رئيسى  عن توريدات عامه, بجهة محافظة الجيزة 8برج مراد - الجيزة

529 - عبد السلم عبد الكريم عبد السلم ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 11939 ورقم قيد 111936    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش مسجد 

الرحمن من عبد الرحيم القناوي من القوميه امبابه

530 - محمود ابو العينين ابو العنين السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 11940 ورقم قيد 111937    محل رئيسى  عن خدمة رجال العمال و الكمبيوتر و النترنت و التوريدات 

العموميه الموكيت و السجاد, بجهة محافظة الجيزة 316ش الهرام - الجيزة
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531 - حازم عبد الباسط عبد المعبود علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 11941 ورقم قيد 111938    محل رئيسى  عن تسويق اسماك وبيعها, بجهة محافظة الجيزة سوق السمك 

الحضاري المنيب

532 - رمضان احمد فهمي عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11942 ورقم قيد 111939    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

30 ش احمد فايد زنين بولق الدكرور الجيزه

533 - رضا علي عبد السميع عبد الرحمن زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 11943 ورقم قيد 111940    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

بني سلمة غرب الرياح منشاة القناطر

534 - احمد عبد الفتاح محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11944 ورقم قيد 111941    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 12 ش السيده 

عائشه برك الخيام م كرداسة الجيزه

535 - مايكل عاطف حنا مسعود تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 11945 

ورقم قيد 111942    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه طبية, بجهة محافظة الجيزة رقم 81 ش بين البلدين ميت 

عقبه العجوزه

536 - عمار سيد زهري محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11948 ورقم قيد 111943    محل رئيسى  عن بلي استيشن / فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 65 ش كمال الصعيدي المام الغزالي امبابه الجيزه

537 - ياسمين عبد المنعم احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11950 ورقم قيد 111944    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 8ش 6اكتوبر من عثمان 

محرم طالبيه - عمرانيه - الجيزة

538 - فادي ابراهيم اسعد برتله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11953 ورقم قيد 111945    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 21ش محمد خليل 

عبدالشافي من ترعه السواحل وراق العرب الوراق

539 - هند علي عبد الجيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11955 ورقم قيد 111946    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة وتوزيع مستحضرات تجميل وتصنيع لدي الغير, 

بجهة محافظة الجيزة رقم 36 ش فؤاد سيف الثلثيني الجديد العمرانيه

540 - مهند سمير صبحي دانيال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11957 ورقم قيد 111947    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات تدخين الكتروني وسوائله ومكسبات طعم 

ورائحه ومستلزمات العنايه بالبشره والزيوت العطريه, بجهة محافظة الجيزة 34 شارع سينا من ترسا عمرانيه 

الجيزه

541 - عبد المنعم جمال عبد المنعم ناصف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 11960 ورقم قيد 111949    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة 

الجيزة ش مسبك الزهر وراق الحضر الوراق

542 - ايمان عزت سليمان ابو الدهب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11961 ورقم قيد 111950    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 12 ش ترعة السواحل وراق الحضر الوراق

543 - احمد فتحي احمد عبد الرؤف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11962 ورقم قيد 111951    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

ش داير الناحيه وراق الحضر الوراق
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544 - احمد عبد ا خليل دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11970 ورقم قيد 111952    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة ش 

6 اكتوبر مدرسة الوسيمي الخاصة وراق العرب الجيزه

545 - محمد ابو الحجاج محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11977 ورقم قيد 111954    محل رئيسى  عن كاترينج وتوريد اغذية ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة 38 

ش مسجد الرياض أرض الحداد امبابه الجيزه

546 - والي احمد امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 11980 

ورقم قيد 111956    محل رئيسى  عن قطع غيار واكسسوار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع ضياء من 

ترسا الهرم الجيزه

547 - احمد عبد الغني فراج مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

11981 ورقم قيد 111957    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش خالد بن الوليد متفرع 

من ش كفر طهرمس فيصل

548 - محمود عيد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 12006 

ورقم قيد 111958    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة شارع داير الناحية 

بجوار مقام سيدي أبو عيشه أبو النمرس الجيزه

549 - هند احمد علي علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 12007 

ورقم قيد 111959    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة زمام شبرامنت خلف فندق 

كتاركت ش المدينه المنوره ابو النمرس الجيزه

550 - احمد عطا محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12011 ورقم قيد 111960    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 1 

ش عطا عبد الدايم من ش الشهداء العجوزه الجيزه

551 - عبد الواحد خضر عبد الواحد زعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 12012 ورقم قيد 111961    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة ش السوق بجوار قهوه المواردي شبرامنت مركز الجيزة

552 - احمد فاروق عبد الستار عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 12013 ورقم قيد 111962    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة الجيزة برج النصر من 

ش الهداية من كعبيش الطوابق الجيزه

553 - حازم مجدي عبد المالك درويش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12014 ورقم قيد 111963    محل رئيسى  عن ادارة وتجهيز كافيهات ومطاعم, بجهة محافظة الجيزة ش 

عثمان احمد عثمالن مريوطية الهرم

554 - بطرس موجود جاد راضي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12015 ورقم قيد 111964    محل رئيسى  عن مكتب توريد مفروشات جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 60 

ش المدينة المنورة ارض اللواء امبابه

555 - احمد عبد ا محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 12016 

ورقم قيد 111965    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة رقم 98 ش التربية والتعليم من الكوم 

الخضر العمرانيه

556 - محمد احمد محمد عوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 12022 

ورقم قيد 111966    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة طريق كرداسة بني مجدول كرداسة
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557 - اسلم محمد عبداللطيف فرج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12027 ورقم قيد 111968    محل رئيسى  عن محطة بنزين, بجهة محافظة الجيزة اول طريق الرهاوي نكل 

الرهاوي منشأة القناطر

558 - فرغلي محمود حسن رضوان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12028 ورقم قيد 111969    محل رئيسى  عن مكتب حفر ابار مياه ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة الباويطي 

الواحات البحرية

559 - هبه ابراهيم حسن ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 17,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12029 ورقم قيد 111970    محل رئيسى  عن مزادات, بجهة محافظة الجيزة ش احمد فلوص خلف فندق 

كتراكت الحرانية ابو النمرس الجيزه

560 - محمد جابر محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12031 ورقم قيد 111971    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

البراجيل 39ش صلح وهيبه عزبه خيزة - اوسيم -الجيزة

561 - احمد فتحي محمد الشحات ابو اليزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 12034 ورقم قيد 111972    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ميدان المجلس 

اوسيم م اوسيم

562 - نادره محمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 12035 

ورقم قيد 111973    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة الجيزة رقم 12 ش محمد عبد الظاهر من 

ش المساكن اول فيصل محل بالدور الرضي فيصل

563 - محمد محمد ابو اليزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12036 ورقم قيد 111974    محل رئيسى  عن ورشة حدادة بسيطة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش محمد الحداد 

مدينة النجوم بولق الدكرور

564 - محمد محمود السيد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12037 ورقم قيد 111975    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة بجوار قهوة العربي 

برطس م اوسيم

565 - محمد عبد اللطيف السقطي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 12042 ورقم قيد 111976    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 27 

ش مهران المريوطيه الهرم الجيزه

566 - اشرف مسعد رجب حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12050 ورقم قيد 111978    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 3ش حسن شحوت خلف 

مطع الصدق و المانة برطس

567 - شريف ابو العل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12051 ورقم قيد 111979    محل رئيسى  عن توريدات وتشطيبات ومقاولت عامه دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة عقار رقم 1 ش بن خلدون من ش اللبيني شقة بالدور الول بعد الرضي فيصل

568 - عربي القذافي عربي سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12052 ورقم قيد 111980    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة نكل الشارع العمومي 

طريق ذات الكوم م القناطر

569 - عبد ا محمود فوزى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12053 ورقم قيد 111981    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 

ش عبد الحميد العربي من ش الرحمه كفر الجبل الهرم
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570 - سعد عبد الرحمن محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12054 ورقم قيد 111982    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش ابو سعيد من حرم 

الدائري خلف الثلجه بشتيل - اوسيم

571 - احمد صلح محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12055 ورقم قيد 111983    محل رئيسى  عن محل بيع شنط واكياس بلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش 

مصطفى ابو السعود بجوار منزل جعفر الغرباوي سقيل

572 - هشام خالد عبدربه عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12056 ورقم قيد 111984    محل رئيسى  عن بيع اقمشة و منسوجات, بجهة محافظة الجيزة 5ش الزهراء من 

عدوي سليم العمرانية

573 - حسين محروس مكي محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12057 ورقم قيد 111985    محل رئيسى  عن صناعة الملبس و المنسوجات الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 

21ش علي حجاب الطالبية العمرانية

574 - شريف سمير سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 12058 

ورقم قيد 111986    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع جلود, بجهة محافظة الجيزة 40شارع الشهيد سعيد لطفى - 

وراق العرب - الجيزة

575 - مصطفى عبد ا عبد الرحيم حافظ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 12059 ورقم قيد 111987    محل رئيسى  عن محل بيع المراتب الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع 

السيما - وراق العرب - الور اق -

576 - محمد ادهم عمران محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12063 ورقم قيد 111988    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 1ش الميرة فادية 

الطالبيةالهرم

577 - مصطفي حسانين حسين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12064 ورقم قيد 111989    محل رئيسى  عن  مكتب خدمات شحن, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 6 اكتوبر 

الثلثيني العمرانيه الجيزه

578 - عوض رزق عوض ساويرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12065 ورقم قيد 111990    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 38ش المراء 

متفرع من ش وراق العرب - الوراق

579 - طلعت خليفة الزناتي خليفة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12066 ورقم قيد 111991    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش جمال ابو حمدي قرية ام 

دينار منشأة القناطر

580 - محمد مصطفى محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12067 ورقم قيد 111992    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش صادق اسماعيل من ش 

عبدالقادر الخولي بجوار الدائري

581 - هبه جلل السيد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12068 ورقم قيد 111993    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي - 

البدرشين - الجيزة

582 - ملك مطر ملجع يوسف بلمون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

12072 ورقم قيد 111994    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 16ش مراد - الجيزة
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583 - سنوسي احمد سنوسي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12114 ورقم قيد 92478    رئيسى آخر  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/الحوض النجمي رقم 7 قطعة 323 من 319 من 71 بزمام الحرانية بنشاط مطعم بسمة /القصر اوتار

584 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12132 ورقم قيد 99387    رئيسى آخر  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/

بني سلمة بجوار مسجد العتيق منشأة القناطر بنشاطورشة ملبس براس مال 5000 جنيه

585 - حسن احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12078 

ورقم قيد 111995    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 15 شارع الصالحين 

وراق الحضر الوراق

586 - هاشم امين هاشم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12079 

ورقم قيد 111996    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تشطيب, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 حارة منصور وهبه 

من داير الناحية وراق العرب الوراق

587 - احمد ناجي محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12080 

ورقم قيد 111997    محل رئيسى  عن منظفات صناعيه, بجهة محافظة الجيزة 4 ش المسابك عزبه المفتي امبابه 

الجيزه

588 - عبد النبي محمد عبد النبي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 12081 ورقم قيد 111998    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 4 ش مصطفي عبد 

المجيد من ش ترسا العمرانية الجيزه

589 - شادي يسري صبحي رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12089 ورقم قيد 111999    محل رئيسى  عن كافيه بيع وتقديم ماكولت ومشروبات وبيع زهور وهدايا, بجهة 

محافظة الجيزة 19 ش حسين واصف الدقي

590 - علي رجب ابو سريع يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12090 ورقم قيد 112000    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة 8 ش كورنيش النيل الطريق العمومي القيراطين م اوسيم الجيزه

591 - محمود محمد سعد شنن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12094 

ورقم قيد 112001    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة ناهيا أمام 

المدرسة الثانوية شرق البلد مركز كرداسة الجيزه

592 - شيماء علي مهدي عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12095 ورقم قيد 112002    محل رئيسى  عن بيع وتوريد السجائر, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش عبد ا 

الخضري الدقي

593 - عمرو محمد عثمان موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12097 ورقم قيد 112003    محل رئيسى  عن توريدات دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة شارع عبد الحميد 

عبد الباسط البراجيل م اوسيم الجيزه

594 - هشام طه طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12104 

ورقم قيد 112004    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش محمد رشدي طريق 

البراجيل اوسيم الجيزه

595 - محمود عكاشه عمر عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12107 ورقم قيد 112006    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه وفلفل, بجهة محافظة الجيزة 11 شارع 

حسام الدين من شارع العشرين شارع عبد اللطيف ابو زيد سابقا محل بالدور الرضي
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596 - رضا عبد العزيز محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12108 ورقم قيد 112007    محل رئيسى  عن تربية مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة طريق بهرمس 

الجديد منشاه القناطر الجيزه

597 - احمد سليمان عبده علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12110 

ورقم قيد 112008    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ومنتجات البان, بجهة محافظة الجيزة 57 ش نبيل طه ش 

دويدار من ش المنشية فيصل الجيزه

598 - احمد محمد بهاء عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12112 ورقم قيد 112009    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتشطيبات داخلية وخارجية واعمال خرسانات 

والصرف الصحي وتوريد مواد بناء ورصف الطرق, بجهة محافظة الجيزة 4 ش عمارات العرايس التعاون الهرم

599 - هيثم عصمت علي عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12115 ورقم قيد 112010    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة شارع 

سيدي ثابت زاوية ثابت مركز أوسيم الجيزه

600 - حسام اسامه عبد اللطيف حمزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12117 ورقم قيد 112011    محل رئيسى  عن تشطيب وجهات, بجهة محافظة الجيزة 8 شارع محمد جمعه من 

مستشفي الصدر عمرانية الجيزه

601 - فتحي جمال فتحي عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12118 ورقم قيد 112012    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 19 برج المريوطيه الهرم 

الجيزه

602 - حسين سيد احمد عبد الرحمن الجنيدي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 12121 ورقم قيد 112013    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش محمدي 

قاسم من ش التحرير صفط اللبن بولق الدكرور

603 - امين محمد امين حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12122 

ورقم قيد 112014    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 27 ش علي 

بن ابي طالب التعاون الهرم

604 - محمد عوض عبد اللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12124 ورقم قيد 112015    محل رئيسى  عن ألبان, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع المليجي الملكة فيصل 

الجيزه

605 - عبد الناصر عبد الرحيم عبد الرحمن خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 12126 ورقم قيد 112017    محل رئيسى  عن المقاولت مع الحكومه وقطاع العمال, بجهة 

محافظة الجيزة 525 أ حدائق الهرام الهرم الجيزه

606 - رفيق عزت كامل اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12129 ورقم قيد 112018    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 16 ش نبيل شراره 

ارض الحداد امبابه الجيزه

607 - هبه حافظ صبحي الهواري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12134 ورقم قيد 112019    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية ومعملية, بجهة محافظة الجيزة 9 ش 

عمر عبد العزيز من السيسي الهرم

608 - علي حسن احمد علي حسونه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12136 ورقم قيد 112020    محل رئيسى  عن مكتب لنقل العمال والرحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة 

الجيزة 51 ش الصفا والمروة الكونيسة العمرانيه
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609 - محمد عبدالناصر عبدالسميع الشلقاني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 12145 ورقم قيد 112022    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 11ش عبدا 

الجيزاوي طناش وراق

610 - علء عبد الجواد السيد متولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12146 ورقم قيد 112023    محل رئيسى  عن التوكيلت التجارية والتوزيع وتوريد كافه المواد الغذائيه 

والحاصلت الزراعيه وتوريد كافه الساسات واستصلح الراضي واداره وانشاء المطاعم وانشاء واستغلل 

العلمات وتقديم فيما عدا الستشارات القانونيه والماليه والدراسات المتعلقه بالتقيم بمناسبه زياده راس المال, بجهة 

محافظة الجيزة 4 شارع بابل الدقي الجيزه

611 - يوحنا صادق حبيب مشرقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12147 ورقم قيد 112024    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 3حاره محمد خلف 

من عادل اسماعيل - م الدكتور محمد فؤاد - عمرانيه - الجيزة

612 - حماده جابر عواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12148 

ورقم قيد 112025    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش سيدي الربعيني 

مناشي البلد م منشاة القناطر الجيزه

613 - جمعه صالح سيد احمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12149 ورقم قيد 112026    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 37 

ش مسجد الرحمن وش الصفا والمروة الطوابق فيصل

614 - سماح منشاوي سعد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12151 ورقم قيد 112027    محل رئيسى  عن زريبه مواشي, بجهة محافظة الجيزة كفر حجازي ش الصعايده 

منشاه القناطر

615 - شوشر عبد النعيم محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12153 ورقم قيد 112028    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 14 ش عدوي سليم 

العمرانيه

616 - روماني نجيب حنا سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12154 ورقم قيد 112029    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 22 ش السوق 

التجاري من ش الدكتور محمد فؤاد سعيد العمرانيه

617 - محمد حسن اسماعيل احمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12155 ورقم قيد 112030    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة 14 شارع الطيار فكري امبابه الجيزه

618 - عادل فتحي صادق عازر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12156 ورقم قيد 112031    محل رئيسى  عن ورشه ملبس وتطريز, بجهة محافظة الجيزة رقم 11 ش 

مرقص اسحاق البصراوي امبابه

619 - اسلم اسامة حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12157 

ورقم قيد 112032    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 10 ش اولد عوف المطبعة الهرم

620 - علء رمضان عبد الفتاح السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12162 ورقم قيد 112036    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة محطه المياه ناصيه الشرقيه 

بني مجدول كرداسه الجيزه
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621 - محمد شعبان عساف علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12165 

ورقم قيد 112037    محل رئيسى  عن شحن ونقل بضائع وتوصيل طلبات, بجهة محافظة الجيزة 6 ش الدالي 

حمزة سليمان خلف جمبريكا المنيرة امبابة

622 - اسامه عمر محمد شندي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12166 

ورقم قيد 112038    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 9 ش جامعه الدول العربيه 

المهندسين الجيزه

623 - احمد محمد عبدالمطلب عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12167 ورقم قيد 112039    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتكييف و تبريد, بجهة محافظة الجيزة 20ش 

عبدالمنعم رياض وراق الحضر الوراق

624 - احمد عبد الحكيم عبد ا عبد الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12169 ورقم قيد 112040    محل رئيسى  عن مقاولت سباكة, بجهة محافظة الجيزة ش مجدى امين فهمي 

القصبجي المنيب

625 - احمد محمد عطيه احمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12171 ورقم قيد 112041    محل رئيسى  عن تجارة والورق والمرتجعات ومخلفات الخرده, بجهة محافظة 

الجيزة 8 ش سعد ابن ابي وقاص ارض الجمعيه امبابه الجيزه

626 - رامي محمد حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12188 

ورقم قيد 112043    محل رئيسى  عن استثمار عقاري و مقاولت و خدمة رجال العمال, بجهة محافظة الجيزة 

17ش مراد - الجيزة

627 - هاني محسن عباس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

12189 ورقم قيد 112044    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة 23ش مراد الجيزة

628 - سلم حميده محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12190 

ورقم قيد 112045    محل رئيسى  عن بيع ملبس و احذيه, بجهة محافظة الجيزة 17برج مراد - الجيزة

629 - سيد احمد ابراهيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 12191 

ورقم قيد 112046    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 9ش مراد الجيزة

630 - عبد الرحمن امين حنفي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12193 ورقم قيد 112047    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

12 ش مراد علي علي درويش من ش المنشية كفر طهرمس فيصل الجيزه

631 - ساميه صبره فراج محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12194 

ورقم قيد 112048    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 1 ش طه التحيتي تقاطع اخر 

ش كفر طهرمس ب الدكرور الجيزه

632 - محمد بخيت عبد الجابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12195 ورقم قيد 112049    محل رئيسى  عن تربية مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة نكل منشأة القناطر

633 - زيدان معوض زيدان منسي تاجر فرد  رأس ماله 50,001.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12196 ورقم قيد 112050    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش السنترال صفط اللبن 

كرداسة
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634 - حسن صالح عمر علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12197 

ورقم قيد 112051    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 15 ش المعتمدية الجيزه

635 - احمد عبد المحسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12203 ورقم قيد 112052    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 18 ش عبد الفتاح طلبه 

بولق الدكرور

636 - محمد اشرف محمد عبد الوهاب الشاذلي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 12205 ورقم قيد 112053    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوريدات عمومية دون كمبيوتر, 

بجهة محافظة الجيزة 20 ش احمد الشاطوري الدقي الجيزه

637 - احمد محمد محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12208 

ورقم قيد 112054    محل رئيسى  عن توريد المواد والمنتجات الغذائية والتوريدات العمومية والتصنيع والتعبئة 

والتغليف لدي الغير والمقاولت دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 25 ش حنفي خليفه المحولت ترسا الهرم 

الجيزه

638 - اسامه مصطفي عبد الفتاح عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12209 ورقم قيد 112056    محل رئيسى  عن تجارة العطارة, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش السد من 

ش الثلثيني العمرانيه

639 - ربيع بيومي سالم بيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12212 

ورقم قيد 112057    محل رئيسى  عن محل مخبوزات وحلويات, بجهة محافظة الجيزة 25 ش سيف النصر 

البطران العمرانية الجيزه

640 - مني سمير محمد محمد نافع تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12215 ورقم قيد 112058    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش ابو 

غازي من ش هاشم ابو قتاته بولق الدكرور

641 - عاطف حنين زاهر حنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12216 

ورقم قيد 112059    محل رئيسى  عن معرض سيراميك, بجهة محافظة الجيزة 33 ش عثمان محمد عثمان 

كرداسة مركز كرداسة الجيزه

642 - يوسف شهدي عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12217 

ورقم قيد 112060    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة رقم 22 ش ابو رابية عمرانية غربية 

العمرانيه

643 - احمد سامي ابراهيم البنوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12218 ورقم قيد 112061    محل رئيسى  عن مكتب توريدات دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش 

خوفو الجيزه

644 - شيماء اسماعيل كامل علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12221 ورقم قيد 112062    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 47 ش امتداد 

المجزر اللي المنيب الجيزه

645 - احمد احمد محمود احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12222 ورقم قيد 112063    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبة, بجهة محافظة الجيزة ش ترعة الزمر 

برطس م اوسيم الجيزه

646 - ابتسام احمد حسين عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12225 ورقم قيد 112064    محل رئيسى  عن تقديم خدمات النظافه بالخامات, بجهة محافظة الجيزة 63 ج 

حدائق الهرام الهرم الجيزه
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647 - شعبان فهمي عبد الحميد حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12226 ورقم قيد 112065    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 

والتصدير والستخلص الجمركي, بجهة محافظة الجيزة برج المعز شارع الصفا والمروة طوابق فيصل شقة 

بالدور الثاني بعد الرضي الجيزه

648 - ايمن محمد عطيه محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12231 ورقم قيد 112066    محل رئيسى  عن انتاج وتوزيع مستحضرات التجميل وتصنيعها لدي الغير, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 1 ش ابو عياد كعبيش الطوابق شقه بالدور الرضي فيصل

649 - محمود مصطفي منصور حسب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12233 ورقم قيد 112067    محل رئيسى  عن قاعة افراح, بجهة محافظة الجيزة الكوبري الدائري نزلة 

المنصورية عمرانية

650 - كريم ابراهيم عبد النبي محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12234 ورقم قيد 112068    محل رئيسى  عن توريد وبيع الثاث المنزلي وتشطيبات داخلية وتوريدات 

عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 27 ش الشعراوي من ش الريحاني كفر طهرمس بولق الدكرور 

الجيزه

651 - عمار حسن صالح علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12235 

ورقم قيد 112069    محل رئيسى  عن خدمات وصيانة المحمول, بجهة محافظة الجيزة رقم 63 شارع ترعه 

عبد العال 2 العشرين فيصل

652 - ايمن محمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12236 ورقم قيد 112070    محل رئيسى  عن ورشة خراطه وتجميع وتعبئة الدوات الصحية, بجهة محافظة 

الجيزة ش محمد عبد العزيز سقيل

653 - محمد فاروق سعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12237 

ورقم قيد 112071    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة شارع عبد السلم عبد الشافي من 

كورنيش النيل الوراق الجيزه

654 - البرت داود يوسف دميان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12238 ورقم قيد 112072    محل رئيسى  عن تجارة الخراطيم و العجل الصب و النفخ و المعادن, بجهة 

محافظة الجيزة 15ش العروبة العمرانية

655 - يوسف محمود محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12239 ورقم قيد 112073    محل رئيسى  عن محل اتيليه ازياء, بجهة محافظة الجيزة ش الوحده امبابه

656 - احمد صابر بدوي اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12240 ورقم قيد 112074    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش الدكتور ع غ

657 - حماده خميس جاب ا مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12241 ورقم قيد 112075    محل رئيسى  عن تربية مواشي, بجهة محافظة الجيزة القطا منشأة القناطر

658 - احمد محمد حسني محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12244 ورقم قيد 112076    محل رئيسى  عن توريد مهمات مصاعد, بجهة محافظة الجيزة ش المام الغزالي 

امبابه

659 - حسين رمضان عبدالفضيل عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12246 ورقم قيد 112078    محل رئيسى  عن معرض سيارات بيع و شراء و ايجار, بجهة محافظة 

الجيزة ش وهبه سلمة ن ش الغاز وراق العرب
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660 - مينا نبيل ثابت عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12247 

ورقم قيد 112079    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات و مكياج حريمي, بجهة محافظة الجيزة 12ش المدينه 

المنوره - اوسيم

661 - رضا جمال محمود علي خليفة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12250 ورقم قيد 112081    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة اولد دويدار بجوار فيل 

اسامة شرف برطس

662 - كريم ناصح سيد عباس سالمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12251 ورقم قيد 112082    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 31ش سعد بن ابي وقاص 

ارض الجمعيه - امبابه

663 - احمد طه سيد حسنين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12256 ورقم قيد 112084    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

طه لبو من ش المعهد الديني وراق العرب الوراق

664 - هدي محمد عثمان محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12258 ورقم قيد 112085    محل رئيسى  عن بيع ادوات تجميل وملبس, بجهة محافظة الجيزة 10 ش 

الببلوي من ش زكي السيسي بولق الدكرور الجيزه

665 - سعد محمد محمد سليمالن عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12261 ورقم قيد 112086    محل رئيسى  عن تجارة ونجارة الموبيليا, بجهة محافظة الجيزة شبرامنت 

عزبة محمد ابراهيم ابو النمرس الجيزه

666 - ايمان احمد عواد شلبي تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12269 

ورقم قيد 112088    محل رئيسى  عن محل كشري, بجهة محافظة الجيزة 53 ش المحطة الجيزه

667 - عماد خطاب محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12275 ورقم قيد 112089    محل رئيسى  عن مصنع مراتب جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش 8 عزبة 

العسيلي بجوار فيل عابد الجيزه

668 - علء عبد الرحيم صادق احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12277 ورقم قيد 112090    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة منشاة 

رضوان بجوار محطة المياة م القناطر الجيزه

669 - حسن يوسف علي فرج شامي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12278 ورقم قيد 112091    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة ش المستشار معوض 

المنيب الجيزه

670 - عز الدين لبيع جنوط واطارات وبطاريات تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 12279 ورقم قيد 112092    محل رئيسى  عن بيع اطارات وبطاريات سيارات, بجهة محافظة 

الجيزة 10 ش العروبة العمرانيه

671 - حسن عبد اللطيف حسن عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12281 ورقم قيد 112093    محل رئيسى  عن اكسسوارات محمول والكترونيات دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة 25 ش محفوظ ساقية مكي الجيزه

672 - شريف صبري محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12283 ورقم قيد 112094    محل رئيسى  عن استيراد ماكينات تصنيع البلستيك, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

عوف حرب من ناهيا بولق الدكرور
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673 - خالد ريان عبد العظيم عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12284 ورقم قيد 112095    محل رئيسى  عن نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 8 ش 

البطلن البراجيل اوسيم

674 - ابراهيم عبد الحميد عزت برغوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12285 ورقم قيد 112096    محل رئيسى  عن ورشة لعمال اللوميتال, بجهة محافظة الجيزة ش عزت 

مبروك بشتيل اوسيم

675 - محمود احمد عبد القادر حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12286 ورقم قيد 112097    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة دون الزي العسكري, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 4 ش احمد سوكارنو العجوزة الدور الرضي العجوزة

676 - شريف ابراهيم مبارك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12289 

ورقم قيد 112098    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 6 ش العناب الدقي

677 - سماح فرحات جمعه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12291 ورقم قيد 112099    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد انظمة التحكم والكهرباء ومهمات 

المصانع, بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح بني مجدول م كرداسة

678 - محمد عبدالبر محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12294 ورقم قيد 112100    محل رئيسى  عن توريد و تأجير السيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الجيزة 

35ش جمال عبدالناصر بولق الدكرور

679 - ثناء احمد عبودة عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12295 

ورقم قيد 112101    محل رئيسى  عن توريد اثاث مكتبي و صيانة, بجهة محافظة الجيزة 17ش عكاشة ناهيا 

بولق الدكرور الحوامدية

680 - الموفق بال محمد عبد النعيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12300 ورقم قيد 112102    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتصدير دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة 8 ش احمد عسل خلف الريزونا الهرم الجيزه

681 - صباح محمد بيومي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12301 ورقم قيد 112103    محل رئيسى  عن مهمات مصاعد, بجهة محافظة الجيزة 33ش عثمان محرم 

الطالبية الهرم

682 - حسين محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12302 

ورقم قيد 112105    محل رئيسى  عن بيع شنط بلستيك وتعبئة وتغليف, بجهة محافظة الجيزة 16 ش العامل 

العمرانية الجيزه

683 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 12304 ورقم قيد 112106    محل رئيسى  عن توريد ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة 2 ش احمد 

يوسف زنين بولق الدكرور الجيزه

684 - مصطفي فضل ا جلل روماني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12305 ورقم قيد 112107    محل رئيسى  عن توريد معادن, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مصطفي الجمال من 

صفط اللبن بولق الدكرور الجيزه

685 - محمد مجدي محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12308 ورقم قيد 112108    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 8ش المعهد الديني - كرداسه 

- طريق بني مجدول - كرداسه - الجيزة
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686 - حسنين عبد العزيز السيد الجندي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12309 ورقم قيد 112109    محل رئيسى  عن   سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ حفني كرداسه 

الجيزه

687 - حاتم شلبي على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 12310 

ورقم قيد 112110    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد خلف شعبان - برك الخيام 

- الجيزة

688 - محمد احمد مرعي محمود مرعي تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12311 ورقم قيد 112111    محل رئيسى  عن   سوبر ماركت ومواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 6 ش 

الخرطه الجديده بني مجدول م كرداسه

689 - مصطفى ابو المجد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12312 ورقم قيد 112112    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 23برج مراد - 

الجيزة

690 - عمر صبري محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

12313 ورقم قيد 112113    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة 24ش عمر 

بن الخطاب - الهرم

691 - محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12396 ورقم قيد 77130    محل فرعى  عن ترزي, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع تابع 

بالعنوان / 9 ش الفرن المشروع المنيرة الغربية امبابة

692 - حارس احمد عبد العزيز مرسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12422 ورقم قيد 105162    رئيسى آخر  عن سوبرماركت و بقاله, بجهة محافظة الجيزة 72نهايه ش جبر 

على جبر من ش المليجي - الملكه - العشرين فيصل - الجيزة

693 - باسم عماد الدين محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12413 ورقم قيد 106675    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة لتصنيع الثاث, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي 

اخر بالعنوان/16 ش العارف بال من ش المنشية الطوابق فيصل بنشاط/ورشة نجارة لتصنيع الثاثا براس مال 

50000جنيه

694 - محمد عبد الحميد علي مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12322 ورقم قيد 112114    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 31 شارع مستشفي 

الصدر عمرانية الجيزه

695 - سمير عبد النبي محمود محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12323 ورقم قيد 112115    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن ومواشي, بجهة محافظة الجيزة الريغه ابو 

النمرس الجيزه

696 - عاطف عبد الواحد عشري عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 12324 ورقم قيد 112116    محل رئيسى  عن مكتب بيع سيارات ) لدي الغير (, بجهة محافظة الجيزة 

109 شارع كورنيش النيل وراق الحضر الجيزه

697 - كرلس رضا جندي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12325 ورقم قيد 112117    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش الحرية 

متفرع من ش الدكتور محمد فؤاد سعيد العمرانية الغربية العمرانيه

698 - وليد محمد سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12326 

ورقم قيد 112118    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة ش عبد الحليم 

السمان المعتمدية م كرداسة الجيزه
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699 - مروة محمد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12328 

ورقم قيد 112119    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه بجوار الوحده البيطريه 

م منشاه القناطر

700 - طه احمد عبد الغفار محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12329 ورقم قيد 112120    محل رئيسى  عن تربية مواشي, بجهة محافظة الجيزة ك 76 الطريق الصحراوي 

خارج زمام بني سلمة طريق القاهره اسكندريه الصحراوي

701 - محمود صلح الدين صادق عباس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12334 ورقم قيد 112121    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش محمد عبد العزيز 

عبد الغفار بجوار موقف البراجيل اوسيم

702 - حافظ سليمان حافظ شريدح تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12335 ورقم قيد 112122    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة الخصاص بجوار المسجد البحري 

منشاة القناطر

703 - ماجد مجدى شوقى متى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12336 ورقم قيد 112123    محل رئيسى  عن ورشة صناعة كراسى خشب, بجهة محافظة الجيزة وراق 

العرب -3 حوض ل=ارض المقطع -مدينة السادات-

704 - احمد عبد الستار غالب همام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12338 ورقم قيد 112124    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 46 ش ام القري 

وراق الحضر الجيزه

705 - حسام الدين اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 12339 ورقم قيد 112125    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 32 ش سمير فوزى 

من الريحاني كفر طهرمس فيصل

706 - روماني مجدي حليم ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12342 ورقم قيد 112126    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 19شارع الصعايده 

من شارع مدرسة النجاح - وراق العرب - الجيزة

707 - نورهان علي محمد رشاد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 12343 ورقم قيد 112127    محل رئيسى  عن توريدات وتوزيع ملبس جاهزه واحذية ومستحضرات 

تجميل وتوريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 5 ش احمد سلم م المل امبابه الجيزه

708 - سيد زكي خليل شمردن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12347 

ورقم قيد 112128    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش المدرسة العدادية امام 

مدرسة خالد بن الوليد الوراق

709 - اسلم صابر انور همام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12350 

ورقم قيد 112129    محل رئيسى  عن تصنيع اخشاب و توريد اثاث, بجهة محافظة الجيزة طريق صفط اللبن - 

كرداسة - م كرداسة -

710 - هند عبد العزيز عبد العزيز عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 12351 ورقم قيد 112130    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة رقم 68 ش الصفا 

والمروة فيصل

711 - شيماء سيد العربي محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12353 ورقم قيد 112131    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 3 

شارع ظاطا بسيط من شارع البصراوي امبابه الجيزه
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712 - محمد حمدي اسماعيل عبد الهادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12358 ورقم قيد 112132    محل رئيسى  عن مكتب توريد دواجن حيه ومجمده وتوريدات عمومية دون 

كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة شارع رشدي أبو داغر ناهيا البلد مركز كرداسة الجيزه

713 - فاطمه فتحي ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12360 

ورقم قيد 112133    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش الصاوي صفط اللبن 

بولق الدكرور

714 - محمد رفعت فريد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12362 ورقم قيد 112134    محل رئيسى  عن تركيب و توريد جميع انواع الستائر و الديكورات, بجهة 

محافظة الجيزة البراجيل 12 ش احمد البحيرى - بجوار -نزلة الدائرى- اوسيم

715 - ايمن محمد الروبي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12372 ورقم قيد 112135    محل رئيسى  عن حياكة وبيع ستائر ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة 1 حارة 

الورداني من ش عشرة وراق العرب الوراق

716 - محمد علي روبي رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12373 ورقم قيد 112136    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 35 ش 22 مدينة 

التحرير امبابه

717 - احمد حسين احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12374 

ورقم قيد 112137    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات كاوتش, بجهة محافظة الجيزة 36 ش محمد شطوري 

وراق العرب الجيزه

718 - اسلم فهمي علي زرد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12375 

ورقم قيد 112138    محل رئيسى  عن بيع موبايلت, بجهة محافظة الجيزة 3 ش المخازن من ش غاز مصر 

الوراق الجيزه

719 - احمد مدحت محمد كمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12380 ورقم قيد 112140    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عامة دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 5 ش جعفر الخطيب من ش ترسا العمرانيه

720 - احمد خلف ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12381 

ورقم قيد 112141    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتفريغ ومقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 30 ش نور 

الدين خلف شركة الغاز الوراق الجيزه

721 - علي حلمي علي علي الجبان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12382 ورقم قيد 112142    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوزيع الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية منشاة القناطر

722 - سعد سالم فرج عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12383 

ورقم قيد 112143    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة الجيزة 10 ش جمال محمد عثمان امبابه

723 - ساميه حسن عبد الحكيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12387 ورقم قيد 112144    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 20 ش العشرين محل 

بالدور الرضي فيصل

724 - وليد سعيد عبد المطلب مرسي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12392 ورقم قيد 112145    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة الجيزة 5ش 6اكتوبر ش التل 

وراق العرب - الجيزة
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725 - ايمان حسن امام محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12394 

ورقم قيد 112146    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 34 ش حسن الحبروني وراق 

الحضر الوراق

726 - حسين ابو العل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12397 ورقم قيد 112147    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 337 ش 

العروبة العمرانيه

727 - احمد محمد محمود محمد الشيمي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12402 ورقم قيد 112148    محل رئيسى  عن معرض موبيليا واثاث منزلي, بجهة محافظة الجيزة 140 ش 

كفر طهرمس فيصل الطالبيه محل بالدور الرضي الجيزه

728 - ابانوب محسن رشدي اسعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12406 ورقم قيد 112149    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عبد العزيز عامر من 

ش 10 وراق العرب الوراق

729 - سعيد فاروق عبد الهادي حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12408 ورقم قيد 112150    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 14 ش عبد التواب سلمه 

وراق الحضر وراق جيزه

730 - محمد يوسف سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12409 

ورقم قيد 112151    محل رئيسى  عن مكتب لخدمات البيئة واعمال النظافة, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 

رقم 4 ش محمد سلمه من ش محمد علي العيسوي ميت عقبة

731 - محمود حسب النبي ليثي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12416 ورقم قيد 112153    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش زغلول كفر الجبل - 

العمرانيه

732 - مي محمد ممدوح محمد الخضري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 12417 ورقم قيد 112154    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2ش الفريق محمد 

على فهمي اللبيني - العمرانيه

733 - محمد بدوى علي رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12418 

ورقم قيد 112155    محل رئيسى  عن تجارة ادوات تنجيد, بجهة محافظة الجيزة 8 شارع ماهر هارون ارض 

اللواء بولق الدكرور

734 - محمود فرج سعد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 12420 

ورقم قيد 112156    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم5 ش الشيخ زكريا - 

الحوامديه - الجيزة - الحوامديه

735 - احمد عشري زكي عبد البديع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12423 ورقم قيد 112157    محل رئيسى  عن صناعة الملبس و المنسوجات الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 1

ش صلح السيسي من ش زغلول الهرم - الجيزة

736 - رامي السيد مصطفى الجبري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12424 ورقم قيد 112158    محل رئيسى  عن توريد ملبس, بجهة محافظة الجيزة حي16 بدر الدين فيل 

874

737 - ساره ياسر عبد المنعم مصيلحي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

12425 ورقم قيد 112159    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة الجيزة 15ش مراد - الجيزة
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738 - سمير بشير بسليه خليل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12551 

ورقم قيد 104121    محل فرعى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 6شارع الصحابه - المسابك - امبابه

739 - عبد المنصف عبد الصبور عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12428 ورقم قيد 112160    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائيه واللحوم, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 

ش التكافل التعاون الهرم

740 - اسامه بلل عبد الحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12429 ورقم قيد 112161    محل رئيسى  عن مصنع طوب اسمنت, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ك 58 

طريق مصر اسكندرية الصحراوي الجيزه

741 - يواقيم فرج يواقيم بطرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12438 ورقم قيد 112162    محل رئيسى  عن محل حداده و لحام, بجهة محافظة الجيزة 40ش التحاد من 

ترعه السواحل - امبابه - امبابه

742 - احمد محمد على حسن درويش تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12439 ورقم قيد 112163    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة الجيزة 8ش الحاج فضل من 

المعتمديه - ارض اللواء - العجوزه

743 - عادل عبد النبي عبد السلم معبد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12443 ورقم قيد 112164    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة زاوية ابو مسلم بجوار 

مسجد التوحيد تقسيم سعيد امام مركز الجيزه

744 - احمد جمال طه نصر مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12446 ورقم قيد 112165    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات وعبايات, بجهة محافظة الجيزة 2 ش المحول 

من ش السوق القديم كرداسة الجيزه

745 - عادل محمود بكر حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12448 

ورقم قيد 112166    محل رئيسى  عن مقله + بقاله, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش محمد حسن كفر طهرمس 

فيصل

746 - علي حماد علي جعفر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12449 

ورقم قيد 112167    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش 

علي فتحي من ش السوق القصبجي المنيب

747 - محمد مجدي مطيع محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12450 

ورقم قيد 112168    محل رئيسى  عن تجارة وبيع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 8 امتداد عبد المنعم مراد ترعة 

الزمر ارض اللواء جيزه

748 - ايمان سيد ابو سريع محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12451 

ورقم قيد 112169    محل رئيسى  عن توريدات ادوات مكتبية والورق والتوريدات العمومية دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 15 ش المنتصر بال كفر طهرمس فيصل

749 - احمد سلمه طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12452 

ورقم قيد 112170    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عموميه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 34 ش مسجد نور الرحمن من ش يحي امين النجار المعتمدية

750 - عمرو محمد احمد المنياوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12453 ورقم قيد 112171    محل رئيسى  عن مكتب اداري تركيب شبكات الري واعمال الزراعة واللند 

سكيب, بجهة محافظة الجيزة 5 ش فوزي السيد من محمد رجائي اول فيصل شقة بالدور الرابع بعد الرضي 

الجيزه
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751 - محمد نصر الدين علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12455 ورقم قيد 112173    محل رئيسى  عن بيع مأكولت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سليم عمارات سقارة 

اخر فيصل محل بالدور الرضي الجيزه

752 - محمد شعبان حسن عبد الباقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12456 ورقم قيد 112174    محل رئيسى  عن جزارة وتوريدات لحوم, بجهة محافظة الجيزة 45 ش عمرو بن 

العاص المطبعه فيصل الجيزه

753 - محمود عبد العزيز محمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12457 ورقم قيد 112175    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 13 ح يونس محمد من ش محمد حافظ امتداد الوحده امبابه

754 - محمد محمود ابو سريع عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12458 ورقم قيد 112176    محل رئيسى  عن برمجة و تصميم و ادارة المواقع - تطبيقات الكترونيه, 

بجهة محافظة الجيزة 76ش عمر بن الخطاب من ناهيا - بولق الدكرور

755 - احمد جمال عبد الخالق محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12474 ورقم قيد 112178    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد وتوزيع الملبس الجاهزة 

والحذية وتوزيع مستجضرات التجميل دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 5 ش احمد سلم مدينة المل امبابة 

الجيزة

756 - محمد عادل رجب عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12475 ورقم قيد 112179    محل رئيسى  عن مكتب نقل و رحلت, بجهة محافظة الجيزة 14ش المام محمد 

عبده الطالبية الهرم

757 - منصور عبدالمجيد عبدربه منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12476 ورقم قيد 112180    محل رئيسى  عن مطعم و كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة 30ش الثلثيني 

العمرانية

758 - رامز حربي حليم فهيم شنودة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12477 ورقم قيد 112181    محل رئيسى  عن تجارة الكرتون, بجهة محافظة الجيزة 44ش مدينة 

النصرالعمرانية

759 - راوية علي  عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12478 

ورقم قيد 112182    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 15ش العروبة العمرانية

760 - ايهاب محمد محمد محمد طعيمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12481 ورقم قيد 112184    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش البحر 

القيراطيين

761 - وليد شعبان السيد ابو الوفا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12483 

ورقم قيد 112185    محل رئيسى  عن توريد اثاث ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة 26 ش جمال عبد الناصر 

من كفر طهرمس فيصل

762 - محمد عبد النبي محمد عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12484 ورقم قيد 112186    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريد مواد البناء وهدم وردم, بجهة 

محافظة الجيزة 31 ش مسجد الرحمن م غ امبابه الجيزه

763 - سوميه سعيد باخوم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12492 

ورقم قيد 112187    محل رئيسى  عن توريدات مكتبيه, بجهة محافظة الجيزة 36ش محمد موسى من الزهراء - 

العمرانيه
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764 - حسن راشد ابوالفتوح راشد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12499 ورقم قيد 112188    محل رئيسى  عن خراطة معادن, بجهة محافظة الجيزة 17ش محمود 

الصعيدي من الجمعية الزراعية بجوار مدرسة الورمان وراق العرب

765 - ماجدة شحاته محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12502 

ورقم قيد 112190    محل رئيسى  عن قص شعر للسيدات, بجهة محافظة الجيزة 5ش حسين راشد المعتمدية 

ارض اللواء

766 - علوي حسين ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12510 ورقم قيد 112191    محل رئيسى  عن تجارة تحف و انتيكات مقلده, بجهة محافظة الجيزة 5ش عبده 

عشماوي الطالبية فيصل

767 - حسن حسين حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12511 

ورقم قيد 112192    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 4ش رفاعي الطالبية 

فيصل

768 - عادل فتحي اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12512 ورقم قيد 112193    محل رئيسى  عن مقاولت و تجارة الراضي, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

الثلثيني الجديد العمرانية

769 - مني ابو القاسم محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12518 ورقم قيد 112194    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش احمد الزهري من ش 

الحرية بشتيل اوسيم

770 - ابراهيم متولي احمد سويف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12520 ورقم قيد 112195    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش ابناء سوهاج بجوار 

مجمع المدارس بشتيل اوسيم

771 - محمد علي سيد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12521 ورقم قيد 112196    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش نادي الشيخ رزق البراجيل م 

اوسيم الجيزه

772 - سعيد فتحي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12522 

ورقم قيد 112197    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش عباس رياض العروبه عمرانية 

الجيزه

773 - خالد عبد الظاهر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12523 ورقم قيد 112198    محل رئيسى  عن تربيه مواشي حلب, بجهة محافظة الجيزة شنباري طريق 

اوسيم شنباري

774 - عبد الرحمن هشام حامد بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12524 ورقم قيد 112199    محل رئيسى  عن مكتب قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 14 ش الوفا 

سكه الحاج علي ناهيا كرداسة الجيزه

775 - ربيع سعداوي سعداوي عويس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12525 ورقم قيد 112200    محل رئيسى  عن بيع مخللت, بجهة محافظة الجيزة 43 ش المنوفيه المطار م غ 

امبابه الجيزه

776 - اسلم عصام حسني علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12529 

ورقم قيد 112202    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 28 ش احمد البحراوي ش الوحدة 

امبابة الجيزه
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777 - احمد امام عبد ا سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12531 

ورقم قيد 112203    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع ماكولت, بجهة محافظة الجيزة 12 ش النادي الجيزه

778 - عرب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12532 ورقم قيد 112204    محل رئيسى  عن ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو النمرس

779 - احمد محمد انور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12533 

ورقم قيد 112205    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان محرم 

عمرانية الجيزه

780 - محمد رمضان علي البربري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12537 ورقم قيد 112207    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة بلوك 57 مدخل 2 

مساكن ساقيه مكي الجيزه

781 - جرجس عدلي حفيظ قديس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12544 ورقم قيد 112208    محل رئيسى  عن خدمات ما بعد الطباعة تلزيق وتكسير, بجهة محافظة الجيزة 

77 ش محمد سالم مدينة المل امبابه الجيزه

782 - احمد صلح سنوسي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12548 ورقم قيد 112209    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 8ش ابو الفدا من 

عز الدين عمر العمرانية

783 - عبد الناصر محمد عبد العال سليمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 12549 ورقم قيد 112210    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 7 ط حدائق 

الهرام الهرم الجيزه

784 - سعد محمد سعد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12552 

ورقم قيد 112211    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان بن عفان من ش موقف 

كرداسه - الجيزة

785 - رشا حنفى حسن عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12561 

ورقم قيد 112212    محل رئيسى  عن بيع أحذية و شنط و ملبس و أكسسوار, بجهة محافظة الجيزة رقم 7 ش 

الجيش - حدائق الهرام - الهرم -

786 - محمود جمال محمود صلح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12562 ورقم قيد 112213    محل رئيسى  عن مكتب توريد قطع غيار سيارات لجهات ملزمه, بجهة محافظة 

الجيزة 24ش اولد ابو فاطمه - وراق الحضر - الجيزة

787 - مهاب محمد فتحي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12567 ورقم قيد 112214    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش سلمه الشاعر - 

كرداسه - الجيزة

788 - محمد محمود عبد الله خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12571 ورقم قيد 112215    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش كمال ابو 

عطوان - برطس - اوسيم - الجيزة

789 - ابراهيم محمد امام ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12572 ورقم قيد 112216    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش رفاعي هيكل - 

برطس
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790 - حنان سعيد اسماعيل هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

12573 ورقم قيد 112217    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة امام صيدليه -

برطس

791 - احمد محمد معوض على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12574 

ورقم قيد 112218    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ناصيه مسجد احمد جاد - 

برطس - اوسيم- الجيزة

792 - فتحي سعيد موسى دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12578 

ورقم قيد 112219    محل رئيسى  عن مركز الرشاد النفسي للتدريب, بجهة محافظة الجيزة 27ش مراد - 

الجيزة

793 - هشام على عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 12579 

ورقم قيد 112220    محل رئيسى  عن تركيب مصاعد, بجهة محافظة الجيزة شارع المعز لدين ا بشتيل - 

الجيزة

794 - حظ سعيد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12722 

ورقم قيد 43410    رئيسى آخر  عن تربيه مواشي وتجاره مواشي, بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح 

رئيسي اخر بالعنوان 44 ش السيد احمد البدري من عثمان محرم عمرانيه الجيزه بنشاط تربيه مواشي وتجاره 

مواشي براس مال 1000مائه الف جنيه00ما

795 - سميه نشأت حجاج عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12589 ورقم قيد 112221    محل رئيسى  عن ملبس وخردوات, بجهة محافظة الجيزة نكل ش المسقة منشاة 

القناطر

796 - اشرف محمد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12590 

ورقم قيد 112222    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش عاطف عويس كفر 

الجبل العمرانيه

797 - غاده صلح محمد عبد البصير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12591 ورقم قيد 112223    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة دون كمبيوتر, بجهة محافظة 

الجيزة 77 ش المريوطية ش الزيات الهرم الجيزه

798 - اسلم محمد ابو السعود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12592 ورقم قيد 112224    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش 

الراشدي من ترعة السواحل بجوار سنترال الوراق وراق الحضر الوراق

799 - حمدي ابو العنين قطب ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12593 ورقم قيد 112225    محل رئيسى  عن مشتل لستزراع واستنبات وبيع كافه نباتات واشجار وشجيرات 

ونخيل الزينه وعرضها, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه طريق عزبه المشارقه خلف مزرعه حافظ عفيفي منشاة 

القناطر

800 - ايمان عمر النور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12595 ورقم 

قيد 112226    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتاجير معدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 19 ش خلف مصنع 

المربي وراق الحضر الوراق

801 - بيتر ابراهيم عزيز تادرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12596 ورقم قيد 112227    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 27 ش الصفا والمروة بولق 

الدكرور الجيزه
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802 - محمد عبد الفتاح حسين النزهاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12597 ورقم قيد 112228    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ش الجمعيه 

الزراعيه جنب غرفه الكهرباء السعوديه العياط

803 - سلمي سعيد مدحت حسن الموجي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 12598 ورقم قيد 112229    محل رئيسى  عن اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة الجيزة 10 ش 

المستشفي الهرم

804 - حمدي سعد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12601 

ورقم قيد 112230    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام الطالبية

805 - محسن محمد محمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12602 ورقم قيد 112231    محل رئيسى  عن خدمات فندقية, بجهة محافظة الجيزة 10ش الثلثيني الجديد 

العمرانية

806 - نسرين نادي عبدالحميد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 12603 ورقم قيد 112232    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 33ش 

عثمان محرم الطالبية الهرم

807 - محمد محمود عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12604 

ورقم قيد 112233    محل رئيسى  عن محل اقمشة و منسوجات, بجهة محافظة الجيزة 30ش ترسا الطالبية 

الهرم

808 - حسين  عبدالحميد حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12605 ورقم قيد 112234    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 15ش 

العروبة العمرانية

809 - ممدوح جمال فاروق عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12608 ورقم قيد 112235    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ونظافة, بجهة محافظة الجيزة المنصورية 

شارع الطابونة الغربية بجوار المعهد الديني منشأة القناطر

810 - صالح احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12612 

ورقم قيد 112237    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم حفلت / فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 37 ش السادات المساحه امام كليه التربيه الرياضيه فيصل

811 - صلح عبد المقصود خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12614 ورقم قيد 112238    محل رئيسى  عن مقاولت انشاء وهدم واصلح اساسات, بجهة محافظة الجيزة 

قبلي الدائري ش زغلول خلف دار الورمان الهرم الجيزه

812 - احمد السيد عبد المجيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12616 ورقم قيد 112239    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع وتفصيل ملبس, بجهة محافظة الجيزة 10 حارة 

فاضل ش العهد الجديد من مستشفي الصدر العمرانية الجيزه

813 - ناجي احمد عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12626 ورقم قيد 112241    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 11 ش القومية العربية وراق 

العرب الوراق

814 - محمود محمد عبد العزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 12628 ورقم قيد 112242    محل رئيسى  عن تجارة اسماك الزينة ومستلزماتها والستيراد والتصدير, 

بجهة محافظة الجيزة 53 ش التعاون الهرم الجيزه
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815 - خالد محمد عبد الحكيم عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 12631 ورقم قيد 112244    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 36 ش رحاب 

اليمان وراق العرب الجيزه

816 - شيراز مجدي حفني عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12632 ورقم قيد 112245    محل رئيسى  عن تجارة مشغولت يدوية, بجهة محافظة الجيزة 20 ش احمد 

الشاطوري الدقي

817 - محمد احمد رشوان عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12634 ورقم قيد 112246    محل رئيسى  عن تربية مواشي حلب, بجهة محافظة الجيزة المنصورية ش ترعة 

الزوايدة م منشاة القناطر الجيزه

818 - عصمت احمد عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12635 ورقم قيد 112247    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 6 ش 

طلعت حرب بالدور الثالث شقة 3 مدينة التحرير امبابه

819 - ايهاب نشأت محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12636 

ورقم قيد 112248    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وانشاءات, بجهة محافظة الجيزة 23 ش طارق بن زياد 

من الليبيني فيصل

820 - وليد شعبان زكي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12638 

ورقم قيد 112249    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش حضانة المروة بجوار 

مسجد المروة القيراطين اوسيم

821 - احمد محمود غريب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12639 ورقم قيد 112250    محل رئيسى  عن تربيه مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة العزبه الغربيه كفر 

ابو حديد وردان منشاه القناطر الجيزه

822 - ناصف جاد جوده محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12640 

ورقم قيد 112251    محل رئيسى  عن مكتب خدمات ورحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

مناشي البلد منشاة القناطر

823 - محمد حسني حسن السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12641 ورقم قيد 112252    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة 10 ش داير الناحية 

برطس اوسيم الجيزه

824 - مينا عزيز عطاا عزيز منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12643 ورقم قيد 112253    محل رئيسى  عن تجارة منتجات بلستيكية وتوريدات عمومية دون كمبيوتر, 

بجهة محافظة الجيزة 9 ش محمد سعيد من ش المنشية ميدان الساعة محل بالدور الرضي فيصل الجيزه

825 - روحيه عبد الفتاح السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12644 ورقم قيد 112254    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 312 أ ش الثروة المعدنية حدائق 

الهرام الجيزه

826 - عاطف حسين عبد الحميد عبد العزيز ابو الغيط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

30-05-2022 برقم ايداع 12645 ورقم قيد 112255    محل رئيسى  عن بيع وتجارة وتوزيع الدوات 

المنزلية, بجهة محافظة الجيزة ش الهلل من ش احمد بدوي ابو النمرس الجيزه

827 - درويش صلح شفيق حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12647 ورقم قيد 112256    محل رئيسى  عن صاله جيم, بجهة محافظة الجيزة 6 ش الزعفران من ش احمد 

كامل الهرم الجيزه
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828 - احمد سعيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12648 

ورقم قيد 112257    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش الشعل - كرداسه 

- كرداسه مركز كرداسه - الجيزة

829 - يارة طه جمعه طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12653 ورقم 

قيد 112258    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن ش 

داير الناحيه بجوار مسجد سيدي مسعود الجيزه

830 - عماد محمد احمد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12654 

ورقم قيد 112259    محل رئيسى  عن كشري, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش علي حامد طريق بشتيل امام 

القصر امبابه

831 - محمود احمد السيد ابو مريم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12663 ورقم قيد 112260    محل رئيسى  عن محطة تموين سيارات, بجهة محافظة الجيزة حوض المدمسه 

رقم 3 قطعه 164 طريق بهرمس م القناطرالجيزه

832 - مينا عاطف فريد مكارى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12664 ورقم قيد 112261    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 72ش القصر -المنيره - 

امبابه - الجيزة

833 - فريد شوقي احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12665 

ورقم قيد 112262    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش سيد لشين اوسيم الجيزه

834 - حنان المقدس غبر بشاره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12671 ورقم قيد 112263    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش الوادي الجديد - من ش 

المسابك - بشتيل - الوراق

835 - اشرف محمد حلمي محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12673 ورقم قيد 112264    محل رئيسى  عن تجاره السيارات والموتوسيكلت, بجهة محافظة الجيزة رقم 

221 ش صلح سالم ساقيه مكي الجيزه

836 - محمد فتحي سليمان ابو رواش تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12674 ورقم قيد 112265    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه دون كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 10 ش عبد المنعم الحبروتي الوراق

837 - جميل عبد الحميد جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12679 

ورقم قيد 112266    محل رئيسى  عن ورشة خراطة وتركيب وصيانة المصاعد, بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

عباد الرحمن متفرع من ش جسر الكنيسه العمرانية الجيزه

838 - محمد عبد الرحيم محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 12682 ورقم قيد 112267    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية ومخبوزات, بجهة محافظة الجيزة 5 

ش ابو سريع علي يونس من ش التحرير عزبة ابو الليل بولق الدكرور الجيزه

839 - ابراهيم علي ابراهيم الصقيلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12683 ورقم قيد 112268    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش احمد عرابي البراجيل 

اوسيم

840 - عماد طلعت عبد السلم رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12685 ورقم قيد 112269    محل رئيسى  عن ورشة خشب, بجهة محافظة الجيزة 2ش سيد حسان من ش 

النزهه - ب الدكرور - الجيزة
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841 - مدحت جمعه بدوى عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12687 ورقم قيد 112270    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة رقم 38 ش ثابت العربي الطالبية 

العمرانية

842 - ابراهيم محمد ابراهيم ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12691 ورقم قيد 112271    محل رئيسى  عن بيع وشراء واستبدال وتاجير سيارات لصالح الغير, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 17 ش اللبيني برج طيبه الهرم

843 - ابانوب مجدي ثروت سوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12692 ورقم قيد 112272    محل رئيسى  عن مركز صيانة وتبريد وتكييف منزلي, بجهة محافظة الجيزة رقم 

28 ش محروس السكري الطالبية العمرانيه

844 - سامح محمد حسن عمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12696 

ورقم قيد 112276    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة محل 2 ش نادي امبابه الرياضي 

المنيره الرئيسي امبابه

845 - رجب احمد زكي طلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12697 

ورقم قيد 112277    محل رئيسى  عن محل كبابجي, بجهة محافظة الجيزة 6 ش التحرير ب الدكرور الجيزه

846 - محمد خلف منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12699 

ورقم قيد 112278    محل رئيسى  عن تدريب وتنميه مهارات / فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش العمده خلف المطحن فيصل الجيزه

847 - محمد عصام حنفي اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12701 ورقم قيد 112279    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عبد الحميد سراج الدين 

- وسط البلد - شبرامنت - الهرم

848 - عثمان فاروق عبد اللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12703 ورقم قيد 112280    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة دون الزي العسكري, بجهة محافظة 

الجيزة 5 ش يوسف المغربي البراجيل

849 - عبد النبي محمد عبد النبي حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12704 ورقم قيد 112281    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 1ش مسجد الرحمن كفر 

المنفي - العمرانيه- الجيزة

850 - محمد محمود اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12706 ورقم قيد 112283    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة محطة المياه بنى مجدول 

- كرداسة -

851 - علي سعيد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12707 

ورقم قيد 112284    محل رئيسى  عن مقاولت انشاء وهدم واصلح واساسات, بجهة محافظة الجيزة البرامبل 

اطفيح الجيزه

852 - محمد جمال غريب مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12710 ورقم قيد 112285    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة الجيزة 15ش مراد - الجيزة

853 - منيره دسوقي حسين شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

12711 ورقم قيد 112286    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 23برج مراد - الجيزة
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854 - سعيد جمال شعبان سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 12713 

ورقم قيد 112287    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 1ش حديد اولد سلم من اللبيني - 

العمرانيه

855 - طارق رمضان على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12754 ورقم قيد 88369    رئيسى آخر  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 29ش العشرين 

الشوربجي - بولق الدكرور

856 - عبدالرحمن زهران نوبي حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12724 ورقم قيد 112290    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة الجيزة 54ش 7عمارت مكه 

الطوابق - كعابيش - فيصل - الجيزة

857 - السيد عبد الحليم السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12728 ورقم قيد 112292    محل رئيسى  عن بيع مشغولت جلديه, بجهة محافظة الجيزة رقم 109 ش حسين 

عيسي متفرع من ش الشريف بولق الدكرور

858 - عمرو حميده عبد المؤمن عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 12729 ورقم قيد 112293    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 12 عامر امين من 

القومية العربية مدينة السادات الوراق الجيزه

859 - عماد سعيد عبد العزيز دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12730 ورقم قيد 112294    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة المنصورية الطريق 

العمومي بجوار مسجد بلل م القناطر

860 - عماد سعيد عبد العزيز دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12774 ورقم قيد 112294    رئيسى آخر  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/المنصورية الطريق العمومي بجوار مسجد بلل بنشاط بيع اجهزة كهربائية براس مال 50000 جنيه

861 - احمد جمال دسوقي عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12731 ورقم قيد 112295    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حيوانات وزواحف وتوريدات وخدمات فندقيه 

ونظافه عامه ووجهات زجاجيه ومنشات عامه ورفع كفائه ومكافحه الحشرات والقوارض والزواحف, بجهة 

محافظة الجيزة 70 ش المعهد الزهري القديم ابو رواش كرداسه الجيزه

862 - عبد المنعم عبده سليمان عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 12732 ورقم قيد 112296    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية, بجهة محافظة 

الجيزة 4 ح طنطاوي من فتحي بلل امبابة

863 - اسماء خالد صالح مبروك تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12737 ورقم قيد 112297    محل رئيسى  عن مكتب لخدمات النقل لتوريدات العموميه دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة ش عثمان بن عفان البراجيل

864 - ميرفت محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12739 ورقم قيد 112298    محل رئيسى  عن مطعم سياحي, بجهة محافظة الجيزة 73 ش الحسين الدقي

865 - ابراهيم صلح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12740 ورقم قيد 112299    محل رئيسى  عن مكتب دليفري طيار, بجهة محافظة الجيزة 2 ش سيدي رزق 

كومبرة كرداسة

866 - محمود عبدالفتاح احمد خاطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12741 ورقم قيد 112300    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الجيزة 5ش السوق القديم اوسيم م 

اوسيم
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867 - عبد الحافظ فولي جلل سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12743 ورقم قيد 112302    محل رئيسى  عن مكتب هندسي, بجهة محافظة الجيزة 12 ش الزعفران الهرم

868 - احمد رشاد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12749 

ورقم قيد 112304    محل رئيسى  عن محل بيع الملبس الحريمي, بجهة محافظة الجيزة 16 ناصية ش المليجي 

تقاطع الملكة بولق الدكرور فيصل

869 - محمود علي سيد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12755 

ورقم قيد 112305    محل رئيسى  عن بيع ملبس وقطع غيار عن طريق النترنت فيماعدا الملبس العسكريه 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 27 ش الشهيد 

مبروك من عبد القادر بشتيل الجيزه

870 - محمود عبدالحميد رزق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12762 ورقم قيد 112307    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام الطالبية

871 - محمد رجب محمد جابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12766 

ورقم قيد 112309    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة الجيزة 18ش الخليفة الطالبية الهرم

872 - اشرف احمد حسين خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12767 ورقم قيد 112310    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 113ش عثمان 

محرم الطالبية فيصل

873 - احمد علي محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12768 

ورقم قيد 112311    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 33 ش ابو المجد ح احمد حجازي 

القومية العربية امبابه الجيزه

874 - ايهاب ضياء الدين محمد ابو الوفا تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 12770 ورقم قيد 112312    محل رئيسى  عن التوزيع و الستيراد و التصدير, بجهة محافظة الجيزة 

317ش الهرم الطالبية الهرم

875 - سالم جمال سالم عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12775 

ورقم قيد 112314    محل رئيسى  عن مكتب تجميع قمامة من المنازل, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ناهيا ابو 

رواش كرداسة

876 - يحيي احمد محمود مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12777 ورقم قيد 112315    محل رئيسى  عن شحن نقل البضائع وتوريدات عموميه دون كمبيوتر, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 28 1 ش سعد رجب العمرانيه

877 - جاد عياد جاد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12778 

ورقم قيد 112316    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية, بجهة محافظة الجيزة 17ش عبدالشافي البرديسي 

بولق الدكرور

878 - رجائي نمر عبده غطاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12780 

ورقم قيد 112317    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لتصنيع الثاث, بجهة محافظة الجيزة رقم 24 ش رمضان 

الصغير طريق البراجيل البراجيل

879 - احمد حسين عباس مهدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12781 ورقم قيد 112318    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 23 ش الدقي محل رقم 

6 الجيزه
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880 - عبد التواب محمد صالح محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 12782 ورقم قيد 112319    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 27 ش خوفو الجيزة

881 - تامر الراعي السيد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12783 

ورقم قيد 112320    محل رئيسى  عن اداره مطاعم, بجهة محافظة الجيزة المعتمديه ش محمد رجب عز من ش 

يحي امين النجار الجيزه

882 - رفعت سيد حسن عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12791 

ورقم قيد 112321    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة الجيزة 70 ش السادات ترسا الهرم

883 - جمال طه محمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12793 ورقم قيد 112322    محل رئيسى  عن ورشة حداده ولحام المعادن, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش 

اول طريق ابو رواش بجوار الكوبري ابو رواش طريق القاهره اسكندريه الصحراوي

884 - بسام جمال طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12795 

ورقم قيد 112323    محل رئيسى  عن ورشة ولحام معادن, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش الطريق العمومي 

بجوار الكوبري الول كرداسه الجيزه

885 - دعاء ممدوح عمر حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12798 

ورقم قيد 112325    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة ش حكيم القيراطيين

886 - محمد عبد العزيز عبد العظيم حواس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 12806 ورقم قيد 112328    محل رئيسى  عن بلي استيشن / فيماعدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 8 ش احمد زويل من ترعة السيسي الهرم 

الجيزه

887 - سامح خطاب السيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12812 ورقم قيد 112329    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة ش سعد زغلول 

اوسيم الجيزه

888 - اسلم محمود عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12813 ورقم قيد 112330    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وطباعه / فيماعدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 

369 ش السودان المهندسين

889 - عبد اللطيف احمد رجب علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12814 ورقم قيد 112331    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 10 ش احمد 

محمد ترعه السواحل وراق الحضر الوراق

890 - علي محمد خلف ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12815 ورقم قيد 112332    محل رئيسى  عن خدمات كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة رقم 12 ش المنيا من 

شارع اليابان من خاتم المرسلين العمرانية

891 - فاطمه سعد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12817 ورقم قيد 112333    محل رئيسى  عن توريد يونيفورم ومفروشات فندقية, بجهة محافظة الجيزة 9 ش 

حسني سرور التعاون العمرانية الجيزه

892 - مروه سمير عبد الجواد عويضه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12819 ورقم قيد 112334    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 2 ش داير 

الناحية الكونيسة العمرانية الجيزه
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893 - فاطمه نبيل محمد بديع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12822 

ورقم قيد 112335    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة رقم 32 ش عثمان بن عفان من 

شارع النصر- ارض الجمعيه - امبابه

894 - ابراهيم جمعه عبد العزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12824 ورقم قيد 112336    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة برويش - العياط - 

الجيزة

895 - نجلء فتحي حسن عليان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12825 

ورقم قيد 112337    محل رئيسى  عن تنميه بشريه / فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 58 ش نادي امبابه الرياضي م التحرير امبابه الجيزه

896 - يوسف عبد الحميد ابراهيم الدسوقي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 12826 ورقم قيد 112338    محل رئيسى  عن توريد وصيانة تكييفات, بجهة محافظة الجيزة ش عباد 

الصالحين الكنيسة العمرانيه

897 - محمود حسين عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12828 ورقم قيد 112339    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا, بجهة محافظة الجيزة 6ش على غراب - جزيره 

محمد - الوراق - الجيزة

898 - المعتصم بال نشات علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12832 ورقم قيد 112341    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 47 ش المام الحسين 

البراجيل اوسيم الجيزه

899 - كريم محمود على الدمرداش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12833 ورقم قيد 112342    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة مدخل دشهور طريق 

المريوطيه دهشور البدرشين - البدرشين

900 - زغلول عثمان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12835 ورقم قيد 112343    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

عزبه حرب بجوار الجامع الكبير م اوسيم

901 - رمضان رجب عبد المجيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12836 ورقم قيد 112344    محل رئيسى  عن مغسله ومكواه ودراي كلين, بجهة محافظة الجيزة بلوك 7 ب 

مساكن تاج الدول مجاهد ندا المحطه امبابه

902 - محمود احمد عبد الرحمن جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12837 ورقم قيد 112345    محل رئيسى  عن تجارة الثلجات والسخانات والغسالت, بجهة محافظة الجيزة 9 

ش احمد ماهر الجيزه

903 - هاله صلح سالم حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12839 

ورقم قيد 112346    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش خالد مكي ابو زيد 

العشرين بولق الدكرور

904 - مكرم شكرى بدروس غبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12841 ورقم قيد 112347    محل رئيسى  عن ورشة تطريز ملبس, بجهة محافظة الجيزة احمد على مرسى 

من ش محمد عثمان - وراق العرب - الجيزة

905 - احمد محمد محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12846 ورقم قيد 112349    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش عابدين 

ارض الحداد امبابه
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906 - علي عبدالعزيز كمال عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12847 ورقم قيد 112350    محل رئيسى  عن ورشة خراطه و تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة 1ش ايمن 

سالمان من كفر السلمانية وراق العرب

907 - محمد عبد الرحيم علي عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

12852 ورقم قيد 112351    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الجيزة 14 

ش صلح سالم البكباشي الجيزه

908 - محمد خالد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12854 

ورقم قيد 112353    محل رئيسى  عن تجميع و توزيع البان, بجهة محافظة الجيزة 17ش خليفه المامون من ش 

اللبيني - المريوطيه - الجيزة

909 - هاني سعد سالم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 12857 

ورقم قيد 112354    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة الجيزة 27برج مراد - الجيزة
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فروع الفراد

1 - ايهاب محمد ابراهيم محمد  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   10721 ورقم قيد   79029  محل فرعى  

عن توريد ملبس جاهزة  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 5ش ضياء حسن محمد الهرم

2 - عصام على محمدين اسماعيل  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   10816 ورقم قيد   2032  محل فرعى  

عن مخبز طباقى  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان ش ابراهيم الفقي العزبة الشرقية المعتمدية 

مركز كرداسة // بنشاط مخبز سياحي / برأس مال 5000

3 - اسامه عيد عبد المعطي خليل  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   10807 ورقم قيد   48197  محل فرعى  

عن مطعم و كوفي شوب  بجهة محافظة الجيزة الوافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / محل بالدور الرضي عقار 

رقم 10 ش النخيل - الدقي

4 - حمزه محمد حمزه محمد سعد  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   10893 ورقم قيد   19340  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / مقاولت عمومية علي النشاط الصلي  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 33 ش محمد شكري - العجوزة

5 - فتحي ابراهيم دياب ابراهيم  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   10825 ورقم قيد   89847  محل فرعى  

عن خدمات محمول )بيع وشراء وصيانة(  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي فرع بالعنوان التالي / ش المنشية 

الطوابق - فيصل

6 - محمود عبد المعبود محمد عبد المعبود  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   10917 ورقم قيد   104145  

محل فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /5 ش القدس من ش 

كعبيش الطوابق فيصل

7 - احمد محمد صالح محمد  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   10888 ورقم قيد   111475  محل فرعى  

عن ورشة ملبس )وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها (  بجهة محافظة القليوبية شارع بورسعيد    - بملك / 

عبدالعظيم رضا عبدالعظيم حسن

8 - احمد محمد صالح محمد  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   10888 ورقم قيد   111475  محل فرعى  

عن ورشة ملبس )وذلك عدا الملبس العسكرية و إكسسواراتها (  بجهة محافظة الجيزة بنى مجدول -قسم كرداسه - 

بملك / ناصر سعيد عبدالوهاب

9 - احمد راني حسن محمود السحمراني  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   11110 ورقم قيد   104915  

محل فرعى  عن مكتب نقل عمال  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي ش ترسا العمومي 

بجوار الحمد المنيب الجيزه

10 - ميريهام سمير عزيز ابراهيم  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   11357 ورقم قيد   26093  محل 

فرعى  عن استيراد وبيع جملة وقطاعي لمنتجات مستحضرات التجميل والعطور والكسسوارات  بجهة محافظة الجيزة 

الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان/وحدة 8 اسواق المعز حي 12 الشيخ زايد

11 - على محمد رجب محمد  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   11292 ورقم قيد   68127  محل فرعى  

عن مصنع ملبس جاهزة دون الزى العسكرى  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان/ش مسجد 

الشاعر بجوار مسجد الرشدان كرداسة

12 - احمد مجدي عبد الحميد عبد العليم  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   11365 ورقم قيد   111439  

محل فرعى  عن   قطع غيار  سيارات مستعمله  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/103 ش الشهيد احمد 

حمدي العشرين فيصل

13 - وليد زكريا ابو الفتوح البري  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   11991 ورقم قيد   87608  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/37 شارع الحسن من شارع كعبيش طوابق فيصل

14 - ياسر فتحي عبدالقادر عبدالرحيم  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   11947 ورقم قيد   111867  محل 

فرعى  عن مكتب نقل عمال و رحلت  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش عدوى سليم العمرانية

15 - ابانوب جوزيف نظير كراس  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   12120 ورقم قيد   79397  محل 

فرعى  عن مقله وتسالى  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/2 ش كمال هويدي من خاتم المرسلين العمرانية

16 - هاجر محمد ابراهيم حسين احمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   12092 ورقم قيد   106005  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/اخر شارع التكافل بالتعاون الهرم جمعية 26 مارس
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17 - فاتن محروس محمد الشنديدى  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   12265 ورقم قيد   496  محل فرعى  

عن مغسله  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / ش عبد الباقي السروي من ترعة السيسي 

الهرم

18 - اسلم سرحان علي محمد محمد الزغبي  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   12288 ورقم قيد   

111834  محل فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / ش العمده 

أبوالنمرس مركز الجيزه محافظه الجيزه

19 - بشاى بدرى خليل عوض  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   12349 ورقم قيد   74583  محل فرعى  

عن تجارة خضار وفاكهه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش المزرعة بشتيل البلد اوسيم

20 - محمد بيومي محمد ابو سريع  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   12396 ورقم قيد   77130  محل 

فرعى  عن ترزي  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع تابع بالعنوان / 9 ش الفرن المشروع المنيرة الغربية 

امبابة

21 - محمد يوسف مصطفى عبدالدايم  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   12539 ورقم قيد   93799  محل 

فرعى  عن تربية مواشي )بهايم جاموس حلبة(  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان /ش احمد 

يوسف عبد الجليل بجوار مسجد الرحمن برطس اوسيم

22 - سمير بشير بسليه خليل  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   12551 ورقم قيد   104121  محل فرعى  

عن مصنع ملبس  بجهة محافظة الجيزة 6شارع الصحابه - المسابك - امبابه

23 - اشرف سيد احمد عبد الحميد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   12565 ورقم قيد   110142  محل 

فرعى  عن توريد عيون تعويضية وعدسات  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 21 ش 

البطل احمد عبد العزيز المهندسين الجيزه

24 - رمضان سيد محمد ابراهيم  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   12621 ورقم قيد   102849  محل 

فرعى  عن توريد مواد غذائيه وبقاله عطاره  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/106 ش جسر الكونيسة 

العمرانية

25 - رمضان سيد محمد ابراهيم  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   12623 ورقم قيد   102849  محل 

فرعى  عن توريد مواد غذائيه وبقاله عطاره  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ناصية ش ابو زيد عفيفي 

عثمان محرم الكونيسة العمرانية

26 - باسم فتح ا عبد السلم احمد  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   12772 ورقم قيد   37468  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / توريد مطاط طبيعى وصناعى وقطع غيار بوتاجازات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 

بالعنوان/شارع الغاز من ش المحطة سقيل مركز اوسيم

27 - حماده ثابت حامد احمد  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   12856 ورقم قيد   79284  محل فرعى  عن 

استدراك بيانات النشاط ليصبح//تجاره الحدايد والعدد والديكور  بجهة محافظة الجيزة شارع الحجاز - جامعة الدول - 

المهندسين

28 - عزالعرب عبدالرحيم احمد عبدالرحيم  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   12809 ورقم قيد   96008  

محل فرعى  عن تجارة وتوريد المواد الغذائية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش اباهيم رزق الملكة 

العشرين بولق الدكرور
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قيود الشركات

1 - هاني محمد عبدالمقصود و شركاه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    10672 ورقم قيد  111378    مركز عام  عن مقاولت عامة و توريدات عمومية و اعمال الصيانه  

بجهة محافظة الجيزة 16ش 6 اكتوبر من ش التل الوراق

2 - طلعت محمود ابو المجد و شريكه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

10698 ورقم قيد  111392    مركز عام  عن اقامة و تشغيل المراكز الطبيه التخصصية و الطبيه و ما 

تتضمنه من انشطه علجية او طبيه و ذلك بعد استصدار التراخيص اللزمة  بجهة محافظة الجيزة شقة 17 

الدور الرابع بالعقار رقم 19 ش البطل احمد عبدالعزيز المهندسين

3 - احمد طلعت و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    10801 

ورقم قيد  111442    مركز عام  عن المقاولت العامة  بجهة محافظة الجيزة كائن بالعقار رقم 135 بشارع 

الملك فيصل قسم الطالبية

4 - شركة زكريا محمد فؤاد و شركيته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    10847 ورقم قيد  111457    مركز عام  عن القيام بادارة المنشأت الرياضية و التوريدات العمومية  

بجهة محافظة الجيزة 10ش اجياد برج التوحيد المريوطيه فيصل دائرة قسم الهرم

5 - عمرو محمد عبده و شريكه شادي محمد عبده شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    10884 ورقم قيد  111474    مركز عام  عن توريد الجهزة الكهربائية و 

اللكترونية بالجملة )دون الكمبيوتر(  بجهة محافظة الجيزة 6ش فهيم حجازي من ش عبداللطيف شلش ارض 

الدهب بشتيل اوسيم

6 - عبد الرحمن محمد عبد ا وشريكه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    10904 ورقم قيد  111481    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة  بجهة محافظة الجيزة 116 

ش الهرم برج جميرا مول محلت رقم 6 و 33

7 - شركة احمد صابر محمد احمد و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    10963 ورقم قيد  111514    مركز عام  عن مكافحة الحشرات و التعقيم و لند سكيب و توريدات 

عمومية  بجهة محافظة الجيزة ش سلمة ترعه عبدالعال بولق الدكرور

8 - طه ايهاب و محمد  احمد شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

10968 ورقم قيد  111517    مركز عام  عن التسويق اللكتروني و تصميم المواقع اللكترونية و الدعاية و 

العلن لكافه العمال و المنتجات  بجهة محافظة الجيزة 509ش الملك فيصل اسفل كوبري فيصل العمرانية

9 - طه السيد و شريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    10976 

ورقم قيد  111520    مركز عام  عن بيع الجهزة الكهربائية و المفروشات  بجهة محافظة الجيزة ناصية 

شارع عباد الرحمن من امتداد ش المأذون بجوار سنترال  بجوار مخزن النابيب صفط اللبن العمومي ب 

الدكرور

10 - نسمة حسن علي وشركائها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

10997 ورقم قيد  111526    مركز عام  عن اقامة وتشغيل العيادات المتخصصة للجلدية والتجميل  بجهة 

محافظة الجيزة 1ب شارع اشارة مشعل الدور الرابع المنصورية الهرم

11 - جمال نادي جاد السيد شحاته وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    11069 ورقم قيد  111557    مركز عام  عن  تجاه ادوات كهربائيه  بجهة محافظة الجيزة 109 ط 

البوابه الثانيه حدائق الهرام

12 - رضا ممدوح عبد المهيمن داود وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-12 

برقم ايداع    11118 ورقم قيد  111571    مركز عام  عن  مقاولت عامه وتوريدات عموميه  بجهة 

محافظة الجيزة 4 ش عبدا محمد جمال عبد الناصر ب الدكرور الجيزه

13 - احمد  ممدوح محمود وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

11124 ورقم قيد  111573    مركز عام  عن   التوريدات العموميه والتشطيبات  بجهة محافظة الجيزة 17 

ش الجمهوريه وراق الحضر الجيزه
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14 - عمرو ضياء رافت وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

11131 ورقم قيد  111581    مركز عام  عن   تجاره وتوريدات الجهزه الكهربائيه والمنزليه والجهزه 

العلميه ومستلزماتها والتوريدات العموميه  بجهة محافظة الجيزة رقم 23 ش ابن الرشيد الجيزه

15 - احمد محمد حسين و شركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    

11160 ورقم قيد  111596    مركز عام  عن تسويق عقاري  بجهة محافظة الجيزة ش محروس خطاب من 

ش محمد راهون من ش جمالعبدالناصر بشتيل البلد اوسيم

16 - هبه طلعت زكي يوسف وشريكتها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    11218 ورقم قيد  111620    مركز عام  عن التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية والتصدير 

دون كمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 16  سابقا 27 حاليا ش  حموده مدينة الرحمن  المنشيه فيصل الجيزه

17 - احمد نوح امين غباشي و شريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    11234 ورقم قيد  111623    مركز عام  عن كافيه  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 22 ش خان 

يونس الدور الرضي العجوزة

18 - احمد نوح امين غباشي و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    11236 ورقم قيد  111625    مركز عام  عن نادي صحي  بجهة محافظة الجيزة شقة  رقم5 بالدور 

الخامس فوق الرضي بالعقار رقم 56 ش شهاب المهندسين

19 - محمد حافظ وشركاه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

11348 ورقم قيد  111665    مركز عام  عن تسويق مستلزمات طبية وادوات اضاءه والمقاولت العامة و 

التشطيبات و التوزيع و التوريدات العموميه والمواد الغذائية ومستلزمات الضاءه و ادوات النظافه وادارة 

وتشغيل المولت التجارية والمطاعم لثابة وخدمات رجال العمال في مجال النقل و تأجير السيارات  بجهة 

محافظة الجيزة 387ل ش 20حدائق الهرام

20 - لمياء محمود فاضل وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

11412 ورقم قيد  111701    مركز عام  عن معمل تحاليل طبيه وابحاث الدم  بجهة محافظة الجيزة رقم 29 

ش المستشفي الهرم

21 - محمد توفيق و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

11432 ورقم قيد  111713    مركز عام  عن   عمليات التطهير والتبخير والتعقيم والتوريدات العامه  بجهة 

محافظة الجيزة 44 ش عنتر حمزاوي مسجد الرحمن بشتيل اوسيم

22 - سيد عبد العزيز ابو القاسم وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    11514 ورقم قيد  111743    مركز عام  عن     صيانه الجهزه المنزليه والكهربائيه تجاره وبيع 

الجهزه المنزليه والكهربائيه  بجهة محافظة الجيزة 10 ش احمد سعيد نزله المريوطيه بالدائري فيصل الجيزه

23 - سامح عبد المنصف عبده احمد وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    11579 ورقم قيد  111769    مركز عام  عن     اصلح موازين  بجهة محافظة الجيزة 42 

ش تاج الدول امبابه الجيزه

24 - عاشور عبدالغني صالح و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    11641 ورقم قيد  111791    مركز عام  عن مقاولت عامة و توريدات و اعمال الديكور  بجهة 

محافظة الجيزة شقة رقم 17 بالدور السادس ش الشيخ برج ابو تريكه المريوطية قسم الهرم

25 - احمد سعيد محمد ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    11651 ورقم قيد  111799    مركز عام  عن   غيار زيت وتشحيم ولوازم سيارات  بجهة محافظة 

الجيزة 5ش فيصل عامر من طريق جزيره محمد الوراق

26 - عبدالرحيم قدري محمد يحى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    11713 ورقم قيد  111820    مركز عام  عن اقامةو تشغيل و ادارة المحلت و المطاعم 

وتحضير المنتجات الغذائية النباتية و الحيوانية و منتجات اللبان ومشتقاتها و التوريدات العمومية  بجهة محافظة 

الجيزة 35ش الحسين الدور الثالث شقة 5 الدقي

27 - احمد محمود محمد رضوان خالد و شركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    11755 ورقم قيد  111837    مركز عام  عن تعبئة و تغليف و توزيع المواد 

الغذائية  بجهة محافظة الجيزة 10ش مركز السلمه الطبي من كورنيش النيل سقيل اوسيم مركز اوسيم
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28 - كريم مصطفى محمود صالح و شركاه شركة  رأس مالها 45,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    11776 ورقم قيد  111851    مركز عام  عن خدمات وصيانة و اصلح السيارات  بجهة محافظة 

الجيزة المريوطية اول المنصورية شبرامنت

29 - سيد عبدالرحمن سيدعبدالرحمن و شركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    11884 ورقم قيد  111906    مركز عام  عن تجارة و توزيع مستحضرات التجميل ومنتجات 

العناية الشخصية و التوكيلت التجارية و التوريدات العمومية فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها  بجهة 

محافظة الجيزة شقة بالدور الثاني بالعقار رقم 66 ش التجاري متفرع من ش عبدالمنعم رياض الوراق

30 - عمر و شريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    11958 

ورقم قيد  111948    مركز عام  عن قطع غيار سيارات ومتوسيكلت وتوريدات عامه والتجاره  بجهة 

محافظة الجيزة 6 ش فاطمه الزهراء من ش التحاد من ش زغلول  مشعل الهرم الجيزه

31 - سعيد اسماعيل محمد و شركاه شركة  رأس مالها 125,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

11972 ورقم قيد  111953    مركز عام  عن تحضير و بيع منتجات  البان  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 

2 عقار رقم 1 طريق كفر طهرمس فيصل

32 - احمد صابر احمد محمدوشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

11979 ورقم قيد  111955    مركز عام  عن   ايجار سيارات لحساب الغيروخدمات ليموزين للشركات  

بجهة محافظة الجيزة 11 ش محمد فوله المنشيه الطوابق فيصل

33 - عمرو سيد محمد محمد ابو النيل وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    12023 ورقم قيد  111967    مركز عام  عن    المقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه والتوريدات العموميه وخدمات نقل مواد البناء والمخلفات والبضائع للغير والستصلح والتنميه 

الزراعيه وتوريد خرده وتوريدد معدات ثقيله وخدمات بتروليه وانشاء طرق ورصف والستيراد والتصدير  

بجهة محافظة الجيزة رقم 446 ش الهرم مجمع نصر الدين عماره 4الهرم

34 - عمر خالد و شريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

12105 ورقم قيد  112005    مركز عام  عن بيع و توزيع كروت الخصومات  بجهة محافظة الجيزة 181

ش السودان-المهندسين

35 - هاني حسن محمود محمد و شريكه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    12125 ورقم قيد  112016    محل رئيسى  عن استصلح الراضي الصحراوية  بجهة محافظة 

الجيزة 5ش هشام صلح الدين من ش ابو ياسر من ش حسين مهران المنيرة امبابه

36 - صباح حلمي سالم علي وشركائها شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

12142 ورقم قيد  112021    مركز عام  عن مخبز بلدي  بجهة محافظة الجيزة الحوامدية شارع الساحة

37 - عصام عبدالمنعم و شريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

12159 ورقم قيد  112035    مركز عام  عن مجال استصلح وزراعة الراضي الصحراوية و تجارة الثروة 

الحيوانية و الداجنة و الثروة السمكية  بجهة محافظة الجيزة 8ش السيد البدوي العمرانية الشرقية

38 - احمد محمود علي و شريكته شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

12245 ورقم قيد  112077    مركز عام  عن منظفات صناعية و مناديل ورقية - خلط منظفات ومطهرات 

كيميائية و صناعية متخصصة سائلة و جافة - خدمات نظافة -منظفات صناعية و كيميائية - الورق الصحي - 

مستلزمات نظافة - توريد مستلزمات فندقية -جميع انواع الورق - مواد خام كيميائية و صناعية -تنظيف كيميائي 

و صناعي -خدمات نظافة - مطهرات صناعية - خدمات نظافة - معدات نظافة - منظفات صناعية للمغاسل - 

منظفات صناعية سائلة او بودرة و جافة - منظفات فنادق و مصانع و مستشفيات - الورقيات و المناديل - اكياس 

و شنط - مواد تعبئة و تغليف -مقاولت عمومية - توريدات عمومية - توريد مستلزمات فندقية - بيع و تجارة 

المنظفات كيميائية -و الصناعية متخصصة  سائلة و جافة و المناديل الورقية  بجهة محافظة الجيزة 5 ش حلمي 

الوليلي امتداد ش مدرسه بن سينا

39 - احمد محمود عثمان عبد اللطيف وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    12267 ورقم قيد  112087    مركز عام  عن   قطع غيار سيارات  بجهة محافظة الجيزة 7 ش 

الشيخ صابر موسي الطالبيه العمرانيه
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40 - محمود عبدالمنعم و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

12376 ورقم قيد  112139    مركز عام  عن المقاولت العامة و تأجير المعدات الثقيلة و الت الحفر  بجهة 

محافظة الجيزة ش عمر بن الخطاب ترعه السواحل وراق العرب

41 - محمد يوسف يوسف غازي و طارق احمد ابراهيم احمد نصري و شركائهما شركة  رأس مالها 

80,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    12454 ورقم قيد  112172    مركز عام  عن 

تنظيم المعارض و المؤتمرات و التسويق و التوكيلت التجارية  بجهة محافظة الجيزة 41ش اللبيني من ش 

الهرم

42 - محمد احمد عبدالحليم و شركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

12479 ورقم قيد  112183    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت  بجهة محافظة الجيزة كائن بالعقار رقم 

86 بشارع ترعه الزمر قسم العمرانية

43 - منتصر احمد ابو رحاب و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    12500 ورقم قيد  112189    مركز عام  عن مقالت عامة و متكاملة و تزوريدات عمومية  بجهة 

محافظة الجيزة شقة رقم 10 -20 ج ش الفقهاء مدينة ستي - محطة سباتس ش العمدة الجديد - امام صيدلية دار 

الشفا - الهرم

44 - طارق عبدالكريم و شريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

12528 ورقم قيد  112201    مركز عام  عن تطوير عقاري و استثمار عقاري و مقاولت  بجهة محافظة 

الجيزة 24ش الشيخ محمد الغزالي مصدق الدقي

45 - احمد مصطفى احمد محمد حسانين و شريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    12536 ورقم قيد  112206    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة و توريد 

جميع انواع الكسسوارات و التوكيلت التجارية و اقامة و ادارة و تشغيل المطاعم و الكافيهات الثابتة و التصدير  

بجهة محافظة الجيزة 5ش الملحين ش السلم العمرانية

46 - لشين فرج لشين و شركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

12619 ورقم قيد  112240    مركز عام  عن توريدات عمومية  توكيلت تجارية  بجهة محافظة الجيزة 7 

الفريق محمد علي فهمي زغلول نزلة البطران الهرم

47 - محمد صبحي المحمدي رمضان و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    12630 ورقم قيد  112243    مركز عام  عن خدمة رجال العمال في مجال تأجير السيارات  

بجهة محافظة الجيزة ش ابو هريرة

48 - شركة صباح محمد محمد عبدالوهاب و شركائها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    12693 ورقم قيد  112273    مركز عام  عن مقاولت متكامله وشبكات المياه 

والصرف الصحي والتوريدات العموميه والتصدير وتقسيم الراضي واستصلح الراضي تخليص جمركي  

بجهة محافظة الجيزة رقم 13 ش جامعه القاهره الجيزه

49 - محمد صلح و شركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

12694 ورقم قيد  112274    مركز عام  عن تصنيع الرخام والجرانيت لدي الغير و التصدير  بجهة محافظة 

الجيزة 2 ش مكه من ش المريوطيه الهرم

50 - محمد فكري محمد بكري وشريكه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    12695 ورقم قيد  112275    مركز عام  عن صيانه التلجات والغسلت والتكييفات والتوريدات  

بجهة محافظة الجيزة 6 شصلح الخولي من ش عمرو بن العاص المطبعه

51 - حورس للستثمار العقاري وخدمات الليموزين شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

30-05-2022 برقم ايداع    12719 ورقم قيد  112288    مركز عام  عن الستثمار العقاري وخدمات 

الليموزين  بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش بديوي م سعد امام الطالبيه فيصل

52 - سليمان احمد سليمان عبدالرازق و شركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    12744 ورقم قيد  112303    مركز عام  عن انتاج و توزيع و مونتاج و تصوير و دعاية و 

اعلن و عمل حفلت  بجهة محافظة الجيزة 7ش الحرار متفرع من ش البطل احمد عبدالعزيز الدقي الدور 

الول
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53 - احمد سامي وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    12760 

ورقم قيد  112306    مركز عام  عن التجارة والتوريدات العمومية وعلي الخص الملبس الجاهزة بكافة 

أنواعها والكسسوارات الرجالي والحريمي والحذية والنظارات الشمسية دون كمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 

289 شارع الهرم الجيزة

54 - عمرو رضوان ابراهيم و شركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    12797 ورقم قيد  112324    مركز عام  عن ادارة المطاعم  بجهة محافظة الجيزة 35ش بابل الدقي

55 - محمد عادل الحسيني و شريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

12799 ورقم قيد  112326    مركز عام  عن بيع و توريد الثاث المنزلي و المكتبي توريدات عمومية  بجهة 

محافظة الجيزة 140ل هضبة الهرام الهرم

56 - هشام محمد عبدالخالق و شركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

12804 ورقم قيد  112327    مركز عام  عن التسويق الليكتروني  بجهة محافظة الجيزة 45ش احمد ماهر

57 - شركة رشوان السيد احمد دياب وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    12831 ورقم قيد  112340    مركز عام  عن تنظيم بطولت رياضيه و التوريد و التدريب  

بجهة محافظة الجيزة رقم 7 ش النزهة بولق الدكرور

58 - محمد سعيد احمد الصفتي وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    12853 ورقم قيد  112352    مركز عام  عن تجاره وبيع قطع غيار السيارات الجديده  بجهة 

محافظة الجيزة 16 ش عبد الهادي حسين العمرانيه الجيزه

فروع الشركات

1 - احمد حمدي عبد الحكيم وشريكه مهند حمدي   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    10782 ورقم قيد   

100252   فرعى  عن توريدات عمومية و توريد قطع غيار السيارات و مشتملتها و يجوز الشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و الهيئات و غيرها التي زاول اعمال شبيهة بأعمالها او 

الحاق تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او خارجها كما يجوز لها ان تندمح في شركات و هيئات و غيرها او 

الحاق بها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان التالي / رقم 4 مطلع الدائري المنيب من المريوطية

2 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    10828 ورقم قيد   1349   

فرعى  عن بيع وتجهيز النظارات الطبيه والشمسية ومستلزماتها  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي اضافة فرع 

بالعنوان محل بالعقار 14 مول المعز الحي 12 مول المعز الشيخ زايد 6 اكتوبر

3 - محمد عطية احمد و شريكيه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    11228 ورقم قيد   93742   

فرعى  عن ادارة المشروعات الغذائية و المشروبات و المطاعم السياحيه  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي 

افتتاح فرع بالعنوان / مكتب اداري بالعنوان شقه رقم 44 بالدور الرابع بالعقار رقم 5أ ش خاتم المرسلين عمارات 

بنك مصر العمرانيه الغربيه قسم العمرانيه الجيزه

4 - مركز مكه سكان للشعة والخدمات الطبية ) عبد الرحمن عبد الحليم عبد الرحمن عبد الحليم وشريكه (   

قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    11508 ورقم قيد   64491   فرعى  عن القيام بعمل كافة انواع 

الشعة  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع للشركة بالمقر الكائن في الدور الول شقة رقم 3 - 359 ش الملك 

فيصل - الجيزة

5 - عبدالرحيم قدري محمد يحى وشركاه   قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    12062 ورقم قيد   

111820   فرعى  عن اقامةو تشغيل و ادارة المحلت و المطاعم وتحضير المنتجات الغذائية النباتية و الحيوانية 

و منتجات اللبان ومشتقاتها و التوريدات العمومية  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان محل 

بالعقار 34 ناصيه ش سوهاج ش كورنيش النيل الوراق الجيزه
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 محو - شطب

1 - احمد علي عبيد علوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28729 قيد فى 19-11-2013 برقم ايداع  8840 وفى 

تاريخ  01-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

2 - جيهان علي محمد عزازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   43345 قيد فى 16-08-2015 برقم ايداع  7875 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

3 - رشا توفيق عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69665 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع  

11253 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

4 - سيد شكري لبيب عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   73479 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  3139 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

5 - رانيا محمود عبدالحميد خورشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81624 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع  

19090 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

6 - محمد نادر احمد كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   94633 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع  6074 وفى 

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

7 - ياسمين يحي عبد العاطي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   97468 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  

11197 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

8 - مجدي ناجي بولس بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   106954 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  1650 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

9 - حامد السيد السيد جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31974 قيد فى 02-04-2014 برقم ايداع  3341 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

10 - مصطفى حسين فريد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60677 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  

10463 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

11 - السيد محمد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105341 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  

24860 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

12 - ياسر ابراهيم عبد الحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   106788 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  

1308 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

13 - احمد محمد جمعه هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   27280 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع  6745 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

14 - نسمة عاشور جمعه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31938 قيد فى 31-03-2014 برقم ايداع  3279 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

15 - الباجى صديق الباجى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   46034 قيد فى 08-12-2015 برقم ايداع  

11934 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

16 - عماد الدين عبد القادر صديق مهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   56723 قيد فى 27-02-2017 برقم ايداع  

2163 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

17 - احمد سيد ريان علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64506 قيد فى 23-01-2018 برقم ايداع  1063 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

18 - اميره صفوت محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   91376 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع  55 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

19 - محمد عبدالستار محمد بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   94280 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  

5404 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

20 - ريمون عادل توفيق عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97740 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  

11678 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

21 - مني عبد الغني سالم الدالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   103899 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

22422 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة
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22 - ياسر عبدالمجيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106368 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  

504 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

23 - احمد محمد عبد الودود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   109797 قيد فى 21-03-2022 برقم 

ايداع  7515 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

24 - حافظ يسن حافظ ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   110332 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  8586 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

25 - رامى فرج ناشد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33042 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع  5022 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

26 - نجوان محمد المهدي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   35237 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع  

8807 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

27 - ايمن عيد ياسين نبوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   66761 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع  5446 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

28 - فرح محمد حسن فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67241 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  6443 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

29 - عبدالنبى سيد مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   71530 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع  

16694 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

30 - عيد علي السيد علي العويري  تاجر فرد سبق قيده برقم   90176 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  

16847 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

31 - عماد محمد السيد الكيلني  تاجر فرد سبق قيده برقم   98095 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

12337 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

32 - سامي سمير تاوضروس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   100825 قيد فى 20-09-2021 برقم 

ايداع  17089 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

33 - محمد حامد محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   101256 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  

17837 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

34 - حسين شلبى سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42217 قيد فى 15-06-2015 برقم ايداع  6148 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - تهانى عبد العزيز حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   44899 قيد فى 25-10-2015 برقم ايداع  

10185 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

36 - مارينا عماد نصحي بهنام واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   84727 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع  

6160 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

37 - صموئيل اسطفانوس فانوس صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   97000 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  

10659 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

38 - مصطفي محمود محمد عفيفي الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   108942 قيد فى 03-03-2022 برقم 

ايداع  5697 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

39 - ياسمين سعيد سعد محمد بكير بكير  تاجر فرد سبق قيده برقم   109163 قيد فى 08-03-2022 برقم 

ايداع  6196 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

40 - اماني محمد عبد الرحمن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15121 قيد فى 20-08-2008 برقم ايداع  

9223 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - عرفه منصور صابر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26139 قيد فى 21-05-2013 برقم ايداع  5042 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

42 - نجلء محمد مخيمر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26305 قيد فى 29-05-2013 برقم ايداع  5276 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

43 - نعمه حسن محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   50854 قيد فى 06-06-2016 برقم ايداع  6581 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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44 - احمد صابر احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62242 قيد فى 26-10-2017 برقم ايداع  11803 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

45 - ايه سيد اسماعيل عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   66401 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع  4579 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

46 - علء جمال حسنى توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   68896 قيد فى 22-07-2018 برقم ايداع  9744 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

47 - محمد عبدالرحيم سلمه الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   79739 قيد فى 28-10-2019 برقم ايداع  

15529 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

48 - سيد سيد قرنى رضوان عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   83239 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

2998 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

49 - نادية سيد عبدالقادر يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   95780 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع  8191 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

50 - ابراهيم مصطفى عبداللطيف مطارع  تاجر فرد سبق قيده برقم   96561 قيد فى 06-06-2021 برقم 

ايداع  9773 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

51 - محمود رمضان شحاته محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98656 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  

13379 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

52 - غاده سلمه عبد العزيز سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   102209 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع  

19452 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

53 - احمد محمود عبد الحميد مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   4926 قيد فى 21-10-2007 برقم ايداع  

5234 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

54 - مروه عاطف ابو سريع المصري  تاجر فرد سبق قيده برقم   35523 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع  

9219 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - عماد حامد فراج عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   36696 قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع  

11020 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

56 - حمدى تبارك عبد البديع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45781 قيد فى 30-11-2015 برقم ايداع  

11575 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

57 - محمد فارس طه طه الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   45899 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع  

11743 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

58 - هبه ا عبدالرؤف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63544 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع  14223 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

59 - نجاه على سليمان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   72252 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع  578 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

60 - يحيى نعمه ا ادفير اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75598 قيد فى 14-05-2019 برقم ايداع  

7407 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

61 - احمد عبد الفضيل محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   84593 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع  

5900 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

62 - مدحت صالح سيد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   88514 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  13521 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

63 - احمد سامي علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   99442 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  14867 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - مصطقى محمود يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   101699 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

18569 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

65 - امين منير امين سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   103637 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  21973 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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66 - عادل عبدالمنعم عبدالنبي طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   104773 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

23987 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

67 - محمد عثمان عبد الحليم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   109720 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  

7331 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

68 - ايمن عبد المنعم حسنى ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   10994 قيد فى 15-04-2008 برقم ايداع  

4359 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

69 - مسلم غانم مسلم غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25946 قيد فى 14-05-2013 برقم ايداع  4737 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

70 - نجلء فتحي عبد الجواد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31396 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع  

2425 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

71 - شريف وديع عيسى اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   31410 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع  2456 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

72 - منى رجب محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34295 قيد فى 13-07-2014 برقم ايداع  7345 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

73 - كوافير حريمى ريهام  تاجر فرد سبق قيده برقم   39010 قيد فى 05-02-2015 برقم ايداع  1221 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

74 - طارق عواد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58621 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع  5224 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

75 - احمد حسانين عبد الغنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68596 قيد فى 09-07-2018 برقم ايداع  

9113 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

76 - رمضان عبد الرازق محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   85320 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع  

7330 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

77 - كيرلس واصف نصيف سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   85601 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع  

7921 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - خديجة سليمان عوض سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   103018 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

20841 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

79 - سيد إبراهيم سيد إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   108359 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  4573 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

80 - شيماء لطفى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   109304 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  

6478 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة

81 - سامى عبد الحميد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   629 قيد فى 28-05-2007 برقم ايداع  633 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

82 - باسم وليم امين يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8805 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع  1873 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

83 - ايمن مهران محمود مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   31285 قيد فى 06-03-2014 برقم ايداع  2230 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

84 - اصبح  مؤسسه زكريا حسن موسى لنقل البضائع  تاجر فرد سبق قيده برقم   36591 قيد فى 

02-11-2014 برقم ايداع  10851 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

النجارة

85 - عبد العليم يوسف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44615 قيد فى 12-10-2015 برقم ايداع  

9769 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - رمضان خلف علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   68203 قيد فى 14-06-2018 برقم ايداع  8332 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

87 - نجلء محمد عبد الغني حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   77927 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  

12044 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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88 - محمد محسن عبداللطيف عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   86836 قيد فى 25-08-2020 برقم 

ايداع  10235 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

89 - هدي محمدعبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   101294 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  17891 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

90 - محمود ساهر محمود قرني  تاجر فرد سبق قيده برقم   108158 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  

4181 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

91 - سلمة عبد الرحمن خليل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   7044 قيد فى 27-12-2007 برقم ايداع  

7553 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

92 - عصام محمد احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14965 قيد فى 13-08-2008 برقم ايداع  9038 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

93 - عصام محمد احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14965 قيد فى 25-11-2008 برقم ايداع  

12379 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

94 - عمر عبد المنعم عبد المنطلب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   55735 قيد فى 16-01-2017 برقم 

ايداع  575 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

95 - سعيد خميس محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   67177 قيد فى 02-05-2018 برقم ايداع  6303 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

96 - اشرف عيد رزق صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   68067 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع  8059 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

97 - رضا علي للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   3606 قيد فى 29-08-2007 برقم ايداع  3784 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

98 - انيس لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   29975 قيد فى 06-01-2014 برقم ايداع  166 وفى تاريخ  

22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

99 - اكرم اشرف احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35780 قيد فى 21-09-2014 برقم ايداع  9598 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

100 - اشرف رفعت محمد عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   40672 قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع  

3811 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

101 - ناصر محمود محمد علي لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم   44700 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع  

9887 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

102 - رضا محمد رضوان عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   48110 قيد فى 25-02-2016 برقم ايداع  

2241 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

103 - محمود شحات مطاوع شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   51010 قيد فى 13-06-2016 برقم ايداع  

6815 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

104 - ماري عادل بطرس مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم   78138 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع  

12423 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

105 - طارق سليم فهد برنابا  تاجر فرد سبق قيده برقم   83313 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع  3126 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

106 - اسماعيل انيس محمد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   101818 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

18783 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

107 - اكرام قلده نجيب زخاري  تاجر فرد سبق قيده برقم   103415 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

21546 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجاره

108 - سعيد محمد ابراهيم بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   14330 قيد فى 21-07-2008 برقم ايداع  8284 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

109 - الخطيب للتجاره والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   15717 قيد فى 10-09-2008 برقم ايداع  

9956 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة
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110 - سعيد فارس طه طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   22335 قيد فى 24-12-2012 برقم ايداع  2218 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

111 - اسامه عبدالناصر عبدالله حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76866 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع  

9996 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

112 - محمد ابو العزم محمد ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   80646 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  

17337 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة بموجب اعلم شرعي رقم 111 

لسنة 2022

113 - احمد راضي سيد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   91921 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع  802 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

114 - وليد حنفي عبدالراضي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   92542 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  

1864 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

115 - محمد صلح علي جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   93554 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  2836 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

116 - محمد صلح علي جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   93554 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  2836 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

117 - عبدا فتحى عبدالونيس عبدالونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   94782 قيد فى 05-04-2021 برقم 

ايداع  6359 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

118 - محمد محمود احمد محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94885 قيد فى 06-04-2021 برقم 

ايداع  6537 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

119 - محمد موسى هاشم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   111682 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع  

4081 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

120 - عيد مريد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8668 قيد فى 13-02-2008 برقم ايداع  1707 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

121 - محمد سيد بدوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10363 قيد فى 30-03-2008 برقم ايداع  3635 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة بموجب اعلم وراثه رقم 300 لسنه 2019

122 - هاله فتحي علي حامد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12220 قيد فى 20-05-2008 برقم ايداع  

5765 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

123 - توبة كامل عبد المنعم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13201 قيد فى 16-06-2008 برقم ايداع  

6924 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

124 - مصطفى علي اسماعيل شيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   46773 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع  

183 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجاره

125 - مصطفى عبد العليم جاد الكريم خربطلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59153 قيد فى 07-06-2017 برقم 

ايداع  6094 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

126 - احمد على الديساوى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   77041 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع  

10350 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

127 - هيثم السيد حسن رجب الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   88578 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع  

13651 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك  التجارة

128 - ثابت عاشور عبدالعزيز عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   97219 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

11120 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

129 - محمد رفعت ابراهيم موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   105789 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

25702 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

130 - ايمن مسعد سليمان عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22576 قيد فى 01-01-2013 برقم ايداع  

43 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

131 - محمود عبد العزيز درويش عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   33704 قيد فى 17-06-2014 برقم 

ايداع  6049 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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132 - الهام سيد شحات احمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60556 قيد فى 13-08-2017 برقم ايداع  

8606 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

133 - عمرو احمد شخيرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67675 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  

11228 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

134 - عمرو احمد شخيرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67675 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع  

7281 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

135 - نوال محمد حسب ا خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   96378 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  

9426 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

136 - عماد سعد عبدالبديع سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97652 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  

11527 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

137 - اسامه محمد غريب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104881 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

24201 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

138 - علي سيد حسن عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   110954 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  

9880 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

139 - زكيه سعيد طه علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35078 قيد فى 25-08-2014 برقم ايداع  8577 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

140 - ربيع عبد الفتاح نصار عبد الرحمن ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   56938 قيد فى 07-03-2017 برقم 

ايداع  2497 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

141 - اسامه صلح الدين احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   66537 قيد فى 28-03-2018 برقم ايداع  

4870 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

142 - مبروك رمضان زكي عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   69082 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع  

10119 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

143 - محمد حسن محمد حسن ابوحسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   72423 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع  

965 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

144 - احمد خالد اسماعيل جمعه حواش  تاجر فرد سبق قيده برقم   75803 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع  

7829 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

145 - احمد هاشم حسين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   83823 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع  4148 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

146 - احمد وجيه عبد الرحيم علي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   105976 قيد فى 27-12-2021 برقم 

ايداع  26071 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

147 - عمرو ممدوح جمال خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   11123 قيد فى 19-04-2008 برقم ايداع  

4508 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

148 - حنفي محمود عبد ا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41027 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع  

4352 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

149 - هويدا عطا بيومى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41444 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع  13743 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

150 - احمد داود عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41955 قيد فى 03-06-2015 برقم ايداع  

5742 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

151 - احمد عبد الرحيم عبد المحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46251 قيد فى 16-12-2015 برقم 

ايداع  13180 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

152 - ناهد رافت صموئيل لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   48404 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع  

2699 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

153 - عمر محمود قناوي عبد العلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   49049 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع  

3720 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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154 - احمد ضاحي محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53634 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

18689 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لالغاء الرئيسي الخر

155 - محمود السيد محمد ابو الفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   85544 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

7781 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

156 - فارس صلح محمد عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86301 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  

9238 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

157 - رامز سمير جميل نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم   88087 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  12702 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

158 - اليارو عماد سامي اخنوخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   89615 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

15685 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

159 - عبد الحليم عبد الهادي عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102256 قيد فى 18-10-2021 برقم 

ايداع  19530 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

160 - مصطفى محمود عبده محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   103135 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

21055 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجاره

161 - رضا رجب عبد الحميد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   109316 قيد فى 13-03-2022 برقم 

ايداع  6496 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك  التجارة

162 - عيد عبد العزيز مرزوق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   109368 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  

6590 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

163 - محمد سيد احمد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   2054 قيد فى 10-07-2007 برقم ايداع  2117 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

164 - احمد سمير عبد الجواد الجنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5209 قيد فى 30-10-2007 برقم ايداع  

5539 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك  التجارة

165 - محمد المغاورى عوض سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5945 قيد فى 20-11-2007 برقم ايداع  

7227 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

166 - ابو بكر محمود قرني عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17182 قيد فى 10-11-2008 برقم ايداع  

11763 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

167 - عبد النبي عمر حسن مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30728 قيد فى 06-02-2014 برقم ايداع  

1290 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

168 - احمد حسن عباس رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   41023 قيد فى 28-04-2015 برقم ايداع  4344 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

169 - وصفي عطاا نسيم اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   44684 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع  

9865 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجاره

170 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن  تاجر فرد سبق قيده برقم   48248 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع  

2461 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

171 - سيد ابو السعود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50121 قيد فى 10-05-2016 برقم ايداع  5441 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

172 - مجدي عصام محمد عبد الحميد غباشي  تاجر فرد سبق قيده برقم   58608 قيد فى 16-05-2017 برقم 

ايداع  5203 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

173 - مجدى صابر محمد الحضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70659 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع  

13263 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

174 - ياره رأفت السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83936 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع  4348 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

175 - محمد صابر شتا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84432 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع  5538 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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176 - عبد العزيز عبد الجواد ابراهيم عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   86399 قيد فى 2020-08-12 

برقم ايداع  9437 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

177 - محمد محمد عبدالحميد محمد ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   99172 قيد فى 16-08-2021 برقم 

ايداع  14340 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

178 - هاني رجب محمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   103852 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

22346 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

179 - شيماء عطية عبد ا متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   104404 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  

23301 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

180 - محمد عبد المنعم محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   109247 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  

6367 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

181 - محمود محمد محمود تهامي  تاجر فرد سبق قيده برقم   383 قيد فى 20-05-2007 برقم ايداع  384 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

182 - شريف شعبان غريب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1787 قيد فى 02-07-2007 برقم ايداع  1834 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

183 - عادل سعيد عبد النبي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71224 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع  

13442 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

184 - نوال صبري حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   77614 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  11406 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

185 - محمود نتعى عبدالله فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم   83243 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

3003 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

186 - جاد محمود محمد عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   92346 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  

1480 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

187 - نورا سعيد مفتاح سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106218 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  134 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة ومحو القيد
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رأس المال

1 - محمد محمد عكاشة ابو بكر الرفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   7913 قيد فى 24-01-2008 برقم ايداع   

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

2 - على يوسف معروف عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   33524 قيد فى 11-06-2014 برقم ايداع   5768 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - عزت هيبه يحيى عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   42256 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع   6210 

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

4 - مصطفى حسين فريد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60677 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   

10463 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - كريم لبيب فريد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   82276 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع   968 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

6 - رضا ابراهيم احمد محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   83686 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع   

3904 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - حسين شعبان عبدالرازق عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   111444 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

10810 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - اضافة السمة التجارية  الدولية للثاث المعدني تاجر فرد سبق قيده برقم   20199 قيد فى 2009-03-01 

برقم ايداع   2185 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - مارية فرح عوض صادق تاجر فرد سبق قيده برقم   36539 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع   10777 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - الشوربجي للمواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   49770 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع   4886 

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

11 - عدلى رفعت سعيد بسكالس تاجر فرد سبق قيده برقم   71689 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع   

17032 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - مينا جرجس يوسف روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   82805 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع   

2056 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

13 - احمد سعيد عبد السلم علي جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   92187 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع   

1294 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - كريم محمد حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   93638 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع   3996 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - اسلم جوهر ادريس عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   101648 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع   

18467 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - حميد محمد حميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   111121 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   10207 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - محمد احمد محمد عبد الرحمن عمران تاجر فرد سبق قيده برقم   753 قيد فى 31-05-2007 برقم ايداع   

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

18 - سيد احمد عبد الونيس نوير تاجر فرد سبق قيده برقم   11250 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع   4657 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

19 - اشرف سلمه حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   34707 قيد فى 10-08-2014 برقم ايداع   7992 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

20 - اكرامي علي توفيق علي تاجر فرد سبق قيده برقم   51472 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع   7548 

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

21 - محمد مصطفى مدبولى على تاجر فرد سبق قيده برقم   64103 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع   250 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,300,000.000
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22 - ايمن عبدا حسين ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   70949 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع   13621 

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

23 - خديجة عاشور احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   74135 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع   4498 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

24 - محمد عطا ا محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   106993 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع   

1744 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - علي شعبان فهمي معبدي تاجر فرد سبق قيده برقم   107338 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع   8435 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - احمد اشرف احمد عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   22746 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع   

255 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

27 - احمد ربيع محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   53206 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع   10310 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

28 - ابوطالب طاهر ابراهيم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   66169 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع   

4115 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

29 - ايمن سيف محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   88541 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع   13586 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

30 - مادونا جابر عزيز بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم   97729 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع   11656 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

31 - اميرة شوقي عبدالوارث حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   100286 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع   

16452 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - ناديه رمضان محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   108782 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع   

5345 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - محمد سعيد رشاد المغازي تاجر فرد سبق قيده برقم   109527 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   

6919 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

34 - حسن علي فهمي عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   109673 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع   7211 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - امال عرابى على محمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   5732 قيد فى 14-11-2007 برقم ايداع   

6092 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

36 - اسامه محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23127 قيد فى 22-01-2013 برقم ايداع   769 

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

37 - عصام هارون هاشم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   49997 قيد فى 05-05-2016 برقم ايداع   5249 

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

38 - احمد سيد فرغل سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   57805 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع   3921 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

39 - رفيق محمد سمير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   104530 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   23508 

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

40 - همت سعداوي عثمان الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   108514 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع   

4843 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - أحمد هلل احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   110055 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع   8035 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

42 - اسماء صابر ابراهيم ابو عيطه تاجر فرد سبق قيده برقم   111410 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

10743 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - محمد عبد العزيز محمد البربري تاجر فرد سبق قيده برقم   38434 قيد فى 13-01-2015 برقم ايداع   

365 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - ايمن موريس رشيد اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم   42758 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع   

6991 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - محمد عبد الراضي عبد الله حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   94024 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع   

4881 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - طارق احمد عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   103772 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   

22221 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - محمود محمد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم   105174 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   

24710 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - سفين عبدالسيد وهب ا جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   106356 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع   

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

49 - عبد الرحمن عشري عبد العال عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   107660 قيد فى 07-02-2022 برقم 

ايداع   3130 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - صبري احمد عبد الواحد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   109791 قيد فى 21-03-2022 برقم 

ايداع   7506 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - منصف خليل ابراهيم عسقول تاجر فرد سبق قيده برقم   111628 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع   

11240 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

52 - حنان علي سلمى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   43923 قيد فى 07-09-2015 برقم ايداع   8745 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

53 - عبدالرحمن خطاب السيد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   60913 قيد فى 27-08-2017 برقم ايداع   

9379 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - عمرو صالح اسماعيل عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   74646 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع   

5528 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - الملح للستيراد وتوريدات ادوات كتابيه ومكتبيه تاجر فرد سبق قيده برقم   76586 قيد فى 

03-07-2019 برقم ايداع   9452 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

200,000.000

56 - محمد سيد احمد المرسى عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم   111127 قيد فى 27-06-2010 برقم ايداع   

11525 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - وافي الصياد محمد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم   233 قيد فى 15-05-2007 برقم ايداع   234 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

58 - باسم عزت سعيد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   59537 قيد فى 28-06-2017 برقم ايداع   6725 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - فاطمه سيد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   63626 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع   14367 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - محمد فتحي جاد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   67027 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع   5986 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - محمد خالد محمد عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   72235 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع   552 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

62 - كاظم احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   82968 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع   2393 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

63 - ابانوب عيد ناشد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   104392 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع   

23280 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

64 - محمد سيد فراج عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   105384 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   

24945 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

65 - ضياء الدين ايمن زكي السيد مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم   106967 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع   

1671 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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66 - فضيات حسام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   23952 قيد فى 25-02-2013 برقم ايداع   1900 فى 

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

67 - محمد غضنفر غضنفر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   39556 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع   

2055 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

68 - عزيز سريع كامل واصف تاجر فرد سبق قيده برقم   49385 قيد فى 12-04-2016 برقم ايداع   4265 

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

69 - محمد سليم احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   54332 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع   12118 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

70 - سعد سلمه محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   63234 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع   

13612 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

71 - محمد نصر عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   98875 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع   

13791 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

72 - خير ا يوسف عبدا خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم   104127 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع   

22851 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - محمد صابر محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   109224 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع   6295 

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

74 - بيشوي جرجس بطرس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   111684 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   

11376 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - سنية مختار احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   111797 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   11649 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

76 - احمد محمود احمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   111846 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   

11766 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - احمد السيد محمد ابراهيم بلل تاجر فرد سبق قيده برقم   37250 قيد فى 24-11-2014 برقم ايداع   

11809 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

78 - عصام كامل بكر عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   43826 قيد فى 03-09-2015 برقم ايداع   

8606 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - هاني محمد محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   68431 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع   

8777 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

80 - السيد السيد عبدالسلم فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم   83634 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع   

3786 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

81 - فهمي عبد الرؤوف حفني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   83643 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع   

3806 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

82 - حسين مصطفى عبد الحميد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   99594 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع   15145 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

83 - ياسر عرفات عبد اللطيف علي تاجر فرد سبق قيده برقم   100955 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع   

17313 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

84 - مصطفى عبده عمر حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   104650 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع   

23772 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

85 - بكار لللبان تاجر فرد سبق قيده برقم   5978 قيد فى 21-11-2007 برقم ايداع   7265 فى تاريخ  

23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

86 - محمد محفوظ البغدادى البغدادى عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   32337 قيد فى 2014-04-17 

برقم ايداع   3929 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

87 - ابراهيم على محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم   32806 قيد فى 11-05-2014 برقم ايداع   4640 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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88 - علي خالد درويش بدوي سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   67153 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع   

6244 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

89 - احمد اسماعيل محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   87171 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع   

10963 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - عمر حامد عيد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   103199 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع   21156 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

91 - ل يوجد تاجر فرد سبق قيده برقم   103199 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع   21156 فى تاريخ  

23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

92 - نجلء محمود جنيدي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   103219 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع   

21182 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

93 - ياسر احمد عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108576 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   

4973 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

94 - ريم اسامه ابراهيم امام تاجر فرد سبق قيده برقم   111645 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   11289 

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

95 - عادل فلى حبيشى قناص تاجر فرد سبق قيده برقم   39413 قيد فى 22-02-2015 برقم ايداع   1828 

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

96 - احمد محمد محمد محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم   44662 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع   

9835 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

97 - مصطفى خالد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69520 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع   

11008 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - صباح حامد طه علي عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم   88097 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع   

12718 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

99 - اسلم محمد شعبان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   90157 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع   16818 

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

100 - عادل زيدان احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108967 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع   5755 

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

101 - هشام محمد عبد الفتاح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   109569 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   

7018 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

102 - ابراهيم احمد كمال احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   111292 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   

10512 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

103 - ابراهيم نبيه عبد الحكيم عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   111480 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع   10903 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

104 - امير محمود محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   111912 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   

11893 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

105 - سيد عبدالرحمن احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   112034 قيد فى 28-05-1990 برقم ايداع   

3892 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

106 - نور الدين حسين عيسى العكب تاجر فرد سبق قيده برقم   17223 قيد فى 11-11-2008 برقم ايداع   

11814 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

107 - ايمن مسعد سليمان عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم   22576 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع   

7222 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

108 - سيد شعبان سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   63675 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع   14474 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

109 - حسين يوسف ابورواش يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   88999 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع   

14447 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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110 - محمد عامر محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   92512 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع   1807 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

111 - علء فراج محمد المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم   93118 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع   

2985 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

112 - محمد فاروق سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   112071 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   

12237 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  550,000.000

113 - محمد عبدالعليم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   112083 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   

12254 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

114 - محمود منصور زوام عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   68403 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع   

8712 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

115 - سيد محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   73156 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع   2467 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

116 - محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم   77130 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع   

10517 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

117 - ياسر نجيب حسين شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   92633 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع   

2032 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

118 - وائل صالح علي سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   100961 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع   17322 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

119 - نصري نصحي الصيد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   101673 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع   

18515 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

120 - محمد علي علي الفيومي تاجر فرد سبق قيده برقم   110192 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع   

8299 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

121 - رضا فرنسيس كمال حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   111904 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   

11882 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

122 - سامى احمد كامل سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   17510 قيد فى 20-11-2008 برقم ايداع   

12163 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

123 - عادل صلح حامد محمد هليل تاجر فرد سبق قيده برقم   21662 قيد فى 18-04-2009 برقم ايداع   

4110 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

124 - محمد محمود حنفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   66328 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع   4433 

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

125 - حازم محمد عبدالمنعم مصطفى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   94162 قيد فى 18-03-2021 برقم 

ايداع   5162 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

126 - اسلم عاطف عبد الظاهر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   101805 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   

7607 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

127 - نسرين خليل ابو العلعلي تاجر فرد سبق قيده برقم   110281 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع   

8477 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

128 - امل على عيسى عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم   110471 قيد فى 26-04-2005 برقم ايداع   

5678 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

129 - مصطفي هشام شوكت محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   111933 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع   11933 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

130 - سعيد محمد عبد الفتاح امين تاجر فرد سبق قيده برقم   112152 قيد فى 12-05-2004 برقم ايداع   

5812 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

131 - يواقيم فرج يواقيم بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   112162 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   

12438 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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132 - محمد عبد الموجود فرغل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31016 قيد فى 20-02-2014 برقم ايداع   

1763 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

133 - صبحي سيد ابو زيد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم   35184 قيد فى 28-08-2014 برقم ايداع   

8731 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

134 - عادل وليم يسى لوقا تاجر فرد سبق قيده برقم   53377 قيد فى 12-10-2016 برقم ايداع   10581 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

135 - صيدليه د خالد حمدى عبدالسلم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   68631 قيد فى 11-07-2018 برقم 

ايداع   9189 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

136 - مى عماد عابدين عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   78435 قيد فى 12-09-2019 برقم ايداع   

13003 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

137 - حمدي ربيع علي علي الدوح تاجر فرد سبق قيده برقم   90169 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع   

16839 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

138 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   99387 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع   

14749 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

139 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   99387 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   

12132 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

140 - رمضان سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   102849 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   

20554 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

141 - محمد احمد رجب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   111073 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   

10124 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

142 - احمد محمد الهوي عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   111283 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   

10495 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

143 - ايه شحات محمد صديق علي تاجر فرد سبق قيده برقم   111826 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   

11725 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

144 - منى على محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   112236 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع   

12610 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

145 - احمد محمود غريب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   112250 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع   

12639 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

146 - صفوت علي تاجر فرد سبق قيده برقم   6466 قيد فى 05-12-2007 برقم ايداع   7798 فى تاريخ  

31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

147 - محمود سيد محمود عبد ا ابو صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   8381 قيد فى 06-02-2008 برقم 

ايداع   1388 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

148 - سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   20646 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع   2750 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

149 - باسم فتح ا عبد السلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   37468 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع   

12136 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

150 - خالد مبروك عبد الحليم طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم   42500 قيد فى 28-06-2015 برقم ايداع   

6579 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

151 - اوجلين انيس سليم داوود تاجر فرد سبق قيده برقم   56766 قيد فى 28-02-2017 برقم ايداع   2227 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

152 - عبدالرحمن وهبه وهبه معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   78113 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع   

12373 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

153 - سعد جمال سعد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   95578 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع   

7808 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000
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154 - اسلم محمد احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   104887 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   24210 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

155 - رانيا محمد عادل فهمي تاجر فرد سبق قيده برقم   107311 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   2399 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

156 - محمد احمد محمد عوه تاجر فرد سبق قيده برقم   111966 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع   12022 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

157 - عرب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   112204 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   

12532 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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العناوين 

1 - عزت هيبه يحيى عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    42256 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع    

6210 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة على إفتتاح نشاط رئيسى 

آخر بالعنوان التالى شارع عزبة محسين - الزيدية - أوسيم - الجيزة - بنشاط مزرعة تسمين مواشى حلب برأس 

مال 5000 فقط خمسة آلف جنيها  مصريا  ل غير .

2 - ايهاب محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    79029 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

14132 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

5ش ضياء حسن محمد الهرم

3 - هانى عبيد ميخائيل عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    85152 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    7033 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / شارع 

الموسكي من شارع الغاز وراق الجيزة

4 - رضوان ربيع سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    94458 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    5717 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح نشاط رئيسي اخر 

بالعنوان 12ش الرضا متفرع من ش الثلثيني الجديد الطالبية بنشاط مصنع ملبس برأس مال 200000

5 - محمود محمد محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    108421 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

4674 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح //  2 ش 

محمد ابوسريع البراجيل اوسيم الصفطاوي

6 - عصام على محمدين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    2032 قيد فى 09-07-2007 برقم ايداع    

2095 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

ش ابراهيم الفقي العزبة الشرقية المعتمدية مركز كرداسة // بنشاط مخبز سياحي / برأس مال 5000

7 - تريزه مفرح حبيب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    44200 قيد فى 17-09-2015 برقم ايداع    9154 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 

التالي / ش كاتو - نزلة الشطر - ابو النمرس 0 بنشاط / مزرعة مواشي 0 براس مال / خمسمائة الف

8 - احمد حسين محمود حسين سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    45215 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع    

10671 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  شقه رقم 

4113 بالعماره رقم  4 بمجمع نصر الدين  464 شارع الهرم  الهرم الجيزه

9 - اسامه عيد عبد المعطي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    48197 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

2388 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / محل بالدور الرضي عقار رقم 10 ش النخيل - الدقي

10 - سالم عبد المنعم سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    58820 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    

5565 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 8ا ش 

لطفي حسونة - الدقي

11 - مصطفى حسين فريد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60677 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

10463 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل المركز الرئيسي الكائن 

بالعنوان التالي / 4  ش العشرين المساحة )فرع مع الغائة(

12 - مصطفى حسين فريد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60677 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

10463 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الفرع الكائن بالعنوان التالي 

/ 12 ش الورداني من ش احمد فرحات - جزيرة الدهب0 )مركز رئيسي (

13 - مصطفى درويش محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    61767 قيد فى 09-10-2017 برقم ايداع    

10947 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 161 ش 

طلعت حرب - المنيرة امبابة

14 - مصطفى عبدا محمد عبدا ابوعلى تاجر فرد سبق قيده برقم    62478 قيد فى 05-11-2017 برقم 

ايداع    1226 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط / 55 

ش برج لؤلؤه الطباء ش عبد المجيد رضوان ناصية البحر العظم الجيزه
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15 - حسام حسن احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    75943 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع    

8113 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 5 ش 

صلح الخولي المطبعة - فيصل

16 - عاشور سعداوي رمضان عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم    84145 قيد فى 16-03-2020 برقم 

ايداع    4811 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الموافقة علي افتتاح رئيسي 

اخر بالعنوان التالي / م0 الجمال طامية الفيوم 0 بنشاط / تربية مواشي وتجارتها 0 براس مال / مائة الف

17 - ياسين عاطف مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    101671 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    

18511 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ش 6 

اكتوبر تقاطع اولد بدر بجوار  مصنع دولسي - البراجيل

18 - حمزه محمد حمزه محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    19340 قيد فى 01-02-2009 برقم ايداع    

1117 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 33 ش محمد شكري - العجوزة

19 - الشوربجي للمواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    49770 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    4886 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 28ش فتحي سلمه من ش كورنيش النيل 

وراق الحضر - الوراق

20 - احمد صالح عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65938 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع    3668 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المسبك من ش الشهيد احمد حمدي - 

الطوابق - فيصل

21 - عدلى رفعت سعيد بسكالس تاجر فرد سبق قيده برقم    71689 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    

17032 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ش 

عبدالمحسن خطاب - الحفرية - بشتيل البلد

22 - محمود محمد علم محمد شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم    71813 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع    

17283 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / 2ش خيري 

سلمة من ش فرج العربي من عزبة الخليفة وراق العرب

23 - فتحي ابراهيم دياب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    89847 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    

16174 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي فرع بالعنوان التالي 

/ ش المنشية الطوابق - فيصل

24 - محمود عبد المعبود محمد عبد المعبود تاجر فرد سبق قيده برقم    104145 قيد فى 23-11-2021 برقم 

ايداع    22888 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي /5 ش القدس من ش كعبيش الطوابق فيصل

25 - امجاد سعد ذكري هواش تاجر فرد سبق قيده برقم    104285 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

23114 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ترسا 

المنيب ش هدي الشعراوي بجوار نادي المستقبل م0 ابو النمرس

26 - كيرلس ابراهيم اندرواس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    106842 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    

1425 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل نشاط الرئيسي الخر ليصبح 

/ مصنع  تعبئة و تغليف البلستيك

27 - عماد كمال عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    110862 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

9706 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ش النادي 

- اوسيم - مركز اوسيم

28 - يونان حليم عبدالملك شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم    61191 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع    

9924 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالعقار رقم 26 ش احمد ناصر السيد - الملكة - كفر طهرمس - فيصل

29 - هاني عبد الحليم عطيه اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    80751 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    

17528 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 30 ش 

ام القري من ش المسبك - وراق الحضر
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30 - اشرقت محمد علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    104222 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

23013 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 9 ش حمدي السيد من عمربن عبدالعزيز - الطالبية - الهرم 0 بنشاط / بيع مواد غذائية بالجملة 0 بسمة 

تجارية / السعد للمواد الغذائية

31 - المير بسيوني امين همام تاجر فرد سبق قيده برقم    105158 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

24692 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان التالي / 9 ش المستشفي سفنكس من ش ابو الهول السياحي - الهرم 0 بنشاط / عصير 0 براس مال / 

الفان جنية

32 - علي شعبان فهمي معبدي تاجر فرد سبق قيده برقم    107338 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    

2465 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المركز الرئيسي ليصبح 46 

ش ترعة المنصورية - كفر الجبل - العمرانية

33 - علي شعبان فهمي معبدي تاجر فرد سبق قيده برقم    107338 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    

2465 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل المركز الرئيسي الكائن 

بالعنوان التالي 3 ش المجزر اللي ش عبدالرحمن ابن عوف - الهرم ) فرع (

34 - علي شعبان فهمي معبدي تاجر فرد سبق قيده برقم    107338 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

8435 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الفرع الكائن  بالعنوان التالي 

/ 46 ش ترعة المنصورية - كفر الجبل - العمرانية )مركز رئيسي (

35 - علي شعبان فهمي معبدي تاجر فرد سبق قيده برقم    107338 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

8435 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل المركز الرئيسي الكائن 

بالعنوان التالي 3 ش المجزر اللي ش عبدالرحمن ابن عوف - الهرم ) فرع (

36 - جوزيف ميلد انيس تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم    109166 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

6199 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 137متفرع من ش العشرين خلف 

حديقة بدر - جسر السويس - القاهره

37 - محمد على للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تاجر فرد سبق قيده برقم    3199 قيد فى 

15-08-2007 برقم ايداع    3341 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

وحده رقم 3 عقار رقم 7 بالدور الثالث مشروع ذا روك بيفرلى هيلز الشيخ زايد

38 - هشام السيد محمد محمد دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم    24738 قيد فى 26-03-2013 برقم ايداع    

3030 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/52ش ست 

اخواتها - مساكن ساقية مكي - الجيزة

39 - نادر عبد الباسط ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    29047 قيد فى 01-12-2013 برقم ايداع    

9314 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح/10ش 

الحرمين من مسجد الرحمن مدينه المل امبابه - الجيزة

40 - علء عبدا محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    30405 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع    808 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ رقم 3 ش الرشاد - 

البدرشين

41 - خليل حسين محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    30648 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع    1164 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان / محل 

دمنه المنصوره محافظه الدقهليه

42 - ايمن احمد محمد البرى تاجر فرد سبق قيده برقم    33058 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع    5052 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة نشاط / تقديم وجبات سريعة للنشاط 

الرئيسي الخر

43 - ابوطالب طاهر ابراهيم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    66169 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع    

4115 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/13شارع 

راضي - صفط اللبن - بولق الدكرور- الجيزة
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44 - محمود حشمت امين همام تاجر فرد سبق قيده برقم    78444 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع    

13024 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح نشاط رئيسي 

اخر بالعنوان 17  جولدن مول المحور المركزي 6 اكتوبر بنشاط مقله براس مال 10000 عشره الف

45 - سامح على احمد عبدالماجد تاجر فرد سبق قيده برقم    80673 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع    

17388 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 74 ش 

ابو رواش المتربة لعبة بشتيل - اوسيم

46 - ياسر محمد احمد عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم    85130 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    

6986 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 7 ش 

طارق بن زياد المطبعه ب الدكرور فيصل شقه بالدور ال12

47 - مايكل سامي بشري وهبه يونان تاجر فرد سبق قيده برقم    90565 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع    

15776 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16ش العبور من ش القصر 

البصراوي - امبابه

48 - هيثم احمد عبدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    92871 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع    2486 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 13 ج جاردينيا - 

حدائق ااهرام - الهرم

49 - احمد راني حسن محمود السحمراني تاجر فرد سبق قيده برقم    104915 قيد فى 08-12-2021 برقم 

ايداع    24262 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي ش ترسا العمومي بجوارمسجد الحمد المنيب الجيزه

50 - محمد سعيد رشاد المغازي تاجر فرد سبق قيده برقم    109527 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

6919 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي /عقار رقم 155ش طوماي باي الخربوطلي الدور الرضي القاهره

51 - اسلم عبدالمنعم حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    109949 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    

7811 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان التالي / ش ترعة الغطاطي -الهرم 0 بنشاط / زريبة مواشي 0 براس مال / مائة الف

52 - حصه فتحي سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    110549 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    9090 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ش سلطان المجزر 

اللي خلف اولد رجب - الهرم

53 - معتز محمد مندوه اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    111580 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع    

18559 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح / 

6 شارع امبابى - امام مسجد الشهداء - بنى مجدول - مركز كرداسة -

54 - حسام جمال ابو الغيط بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    40174 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع    

3007 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0

55 - صابر سعيد عبد العزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم    40274 قيد فى 29-03-2015 برقم ايداع    

3159 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح //ابو 

غالب بجوار عيسي موسي مركز منشاه القناطر

56 - احمد ابراهيم عبد الشافي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    48558 قيد فى 13-03-2016 برقم ايداع    

2932 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/23ش 

شريف من ش ترسا - الطالبيه

57 - محمود عمر حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    55699 قيد فى 15-01-2017 برقم ايداع    

518 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ش السلخانه 

امام مرور اوسيم - اوسيم - الجيزة

58 - احمد محمد حسنى محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    73857 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    

3920 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح / 

4 ش الحرية الكونيسة المنيب الجيزة

Page 100 of 160 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

59 - ايناس محسن عجيب ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم    84269 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع    

5235 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط /1ش فتح 

الباب الثلثيني ع غ الجيزه

60 - السعيد للتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم    85920 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    

8533 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 17ش الدكه - الزبكيه - القاهره

61 - ريهام عمر احمد طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    91223 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

18867 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /14 ش 

العلمين العجوزه

62 - مينا محروس شنوده قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم    91255 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

18927 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان 

ليصبح/61ش توفيق عثمان بالدور الرضي من ش الوحده امبابه - الجيزة

63 - ولء رمضان عبدا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    91437 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

19260 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه9 الدور الثالث عقار 22ش 

السيد زكريا شيراتون مصر الجديده

64 - محمد ابراهيم ذكي محمد مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    107687 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

3199 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح نشاط رئيسي 

اخر بالعنوان/ش حضانه الزهور القيراطيين م اوسيم و بنشاط/حظيرة مواشي و تربيه الجاموس الحلبه و براس 

مال/50000)خمسون الف جنيها فقط لغير(

65 - محمود محمد عبد العزيز عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    108502 قيد فى 22-02-2022 برقم 

ايداع    4820 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة مخزن/ ش حسن 

محرم متفرع من شارع البراجيل الرئيسي  - اوسيم - الجيزة

66 - مجدى سامى عطا ا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    238486 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع    

895 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 24 ش حمدي عبد العزيز متفرع 

من ش جزيره محمد وراق العرب الوراق

67 - ميريهام سمير عزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    26093 قيد فى 20-05-2013 برقم ايداع    

4968 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان/

وحدة 8 اسواق المعز حي 12 الشيخ زايد

68 - الغول للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    34691 قيد فى 07-08-2014 برقم ايداع    7964 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/شقة 1 حدائق الكونتيننتال 

ع 5 ش 1 الشيخ زايد

69 - ايمن موريس رشيد اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم    42758 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع    

6991 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/222 أ 

هضبة الهرام الهرم

70 - على محمد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    68127 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع    8162 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان/ش 

مسجد الشاعر بجوار مسجد الرشدان كرداسة

71 - حنا معوض شحاته معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    80490 قيد فى 24-11-2019 برقم ايداع    

17012 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 22 ش 

البنان من ش مسبك الزهر كورنيش النيل وراق الحضر الوراق

72 - احمد مهنى عبد الباسط تاجر فرد سبق قيده برقم    85664 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع    8075 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/380 ش كورنيش 

النيل برج جوهرة المعادي

73 - نورهان حسن محمد عبد المعز تاجر فرد سبق قيده برقم    95710 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

8057 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/25  

ش  محفوظ من ش عباس السيد ساقية مكي
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74 - حسام حسن عبد اللطيف مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    103666 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

22026 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/1 ش 

سليمان باشا بجوار الدائري جزيرة محمد الوراق بنشاط مركزصيانة سيارات بسمة تجارية جنرال موتورز 

لصيانة السيارات براس مال  50000جنيه

75 - محمود محمد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    105174 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

24710 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 4 

شارع كفر نصار فيصل الجيزة

76 - حسانين حسين احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    106166 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    

26414 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنان ليصبح / 41 ش 

محمود رسلن من المام الغزالى - إمبابة -

77 - ضياء الدين ايمن زكي السيد مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم    106967 قيد فى 20-01-2022 برقم 

ايداع    1671 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 

15 ش جامع ابن عمار الهرم

78 - احمد مجدي عبد الحميد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    111439 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

10797 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/103 ش 

الشهيد احمد حمدي العشرين فيصل

79 - حمدى سعيد ابو العل ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    15034 قيد فى 17-08-2008 برقم ايداع    

121253 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان 

ليصبح/المرازيق طريق مصر اسيوط السريع الدور الول البدرشين

80 - عبد العزيز عصام عبد العزيز سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    23637 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    

1471 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/رقم 21 ش 

عدلي عبد الشافي بولق الدكرور

81 - شحته على حسن بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    31420 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع    2470 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي الرويسات المنطقه الصناعيه شرم الشيخ بمحافظه جنوب سيناء

82 - مصطفى حسين فريد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60677 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع    

8884 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح  12 ش الورداني 

من ش احمد فرحات - جزيرة الدهب

83 - مصطفى حسين فريد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60677 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع    

8884 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 4 

شارع العشرين محطة المساحة -الهرم

84 - اسلم جمال كمال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    63701 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع    14518 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ش كورنيش 

النيل من ش جمال كمال طناش بنشاط قاعة افراح وحفلت براس مال 10000 جنيه

85 - اشرف وليم كيرلس الياس تاجر فرد سبق قيده برقم    66436 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع    

4661 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح //16 ش 

جابر جابر من القوميه العربيه امبابه الجيزه

86 - مرتضى احمد نور الدين خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    73189 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

2536 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح //28 ش 

محمود المالح بولق الدكرور

87 - عابدين محمود عبد الله على تاجر فرد سبق قيده برقم    80060 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع    

16196 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/3ش 

الشرابي من ش ترعه المنصوريه كوبري عز - عمرانيه
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88 - محمد شاهين محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    100345 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    

16559 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/

الذيدية كوبري الذيدية م اوسيم بنشاط مكتب رحلت ونقل عمال براس مال 10000 جنيه

89 - طلعت يعقوب متري روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    110227 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

8376 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/3شارع 

مجدي طنطاوي - ارض اللواء - الجيزة

90 - احمد ابو بكر دمين ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    110958 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

9892 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 75 

بالدور الرضي رقم 2 عمارات اول مايو طريق النصر 16

91 - محمد ابو سريع محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    57381 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    

3224 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح نشاط رئيسي 

أخر بالعنوان التالي مول مصباح شارع سعد زغلول كرداسة مركز كرداسة الجيزه

92 - احمد صالح عبدربة احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62953 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

13077 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / قطاع ناصر الجنوبي وادي النطرون محافظة البحيرة

93 - محمد يحيي عبد الرحمن درباله تاجر فرد سبق قيده برقم    63722 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    

14551 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/60 ش الجيزة الدقي قاعة بفندق بيراميدز القاهرة  بنشاط مطعم لراس مال 5000جنيه

94 - هشام محمد حسانين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    63952 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    

14998 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ش ترعة 

المجنونة نهاية ش عبد العزيز اللبان ش ناهيا بولق الدكرور

95 - محمد فتحي جاد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    67027 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع    5986 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان ليصبح 4 ش ادهم فايز من 

ش المزرعه لعبه بشتيل مركز اوسيم الجيزه

96 - محمد خالد محمد عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    72235 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع    

552 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/شقة 202 

عمارات رامو عمارة 9 امام سيتي ستارز

97 - اسلم جمال محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    91305 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    91039 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/سوق السمك - 

المنيره امبابه

98 - نجم الدين رجائي احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    93737 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    

4298 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/32ش 

طارق بن زياد من اللبيني

99 - رامي محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    94659 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع    6105 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل النشاط ليصبح/3ش محمد حجازي 

ش امبابه الرياضي - الجيزة

100 - محمد ثابت احمد عبد الظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    104756 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

23951 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع محمد بوريك بولق 

الدكرور

101 - ايهاب طه محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    3591 قيد فى 28-08-2007 برقم ايداع    3766 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/3 ش المام محمد عبده من ش 

المساكن مدكور فيصل

102 - عبد الستار السيد عبد الغنى ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم    6532 قيد فى 08-12-2007 برقم ايداع    

7878 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/77 شارع 

السودان الدقي
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103 - الديب لتوريد المنتجات الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم    31312 قيد فى 09-03-2014 برقم ايداع    

2284 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/22 ش 

مصر اسوان الزراعي بنشاط مكتب مواد بناء  برال 10000 بسمة مكتب الديب لمواد البناء

104 - سعد سلمه محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    63234 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

13612 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/3ش ترعه 

عبد العال 2 بولق الدكرور - الجيزة

105 - محمود محمد عبد التواب جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    71094 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع    

9538 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش الحامدية الشاذلية جمال عبد 

الناصر ب الدكرور بنشاط تصنيع جميع انواع الملبس جاهزة

106 - محمود محمد عبد التواب جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    71094 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع    

9538 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش الحامدية الشاذلية من ش 

جمال عبد الناصر بولق الدكرور بنشاط مقاولت عامة وتوريدات مع الغاؤه

107 - محمود محمد عبدالتواب جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    71094 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع    

13994 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش الحامدية الشاذلية جمال 

عبد الناصر ب الدكرور بنشاط مقاولت عامة مع الغاؤه

108 - محمود سيد حسن عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    97301 قيد فى 06-09-2018 برقم ايداع    

14528 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/2 ش الشيخ 

محمد المهد ارض الجولف 6012 شقة رقم 604 مدينة نصر ثان

109 - سامية جمال حسن سيد البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    101152 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

17650 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/7ش  

النجمه البيضاء بشتيل اوسيم

110 - محمد احمد حسن بسطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    103444 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    

21601 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/1ش عيد 

موسى من ش على المغربي من الصرف العمرانيه

111 - ابراهيم عبد ا عبد الرسول محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    109175 قيد فى 08-03-2022 برقم 

ايداع    6208 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/3ش 

احمد سعيد كعابيش فيصل برج الفاتح الدور الرضي

112 - يسري ياسر ذكي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    109514 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

6896 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصب72 ش البوهي امبابة

113 - محمد محمود عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111747 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    

4652 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حف الفرع الكائن بالعنوان/دهشور 

2 مبني 6 محل7 سنتر القوات المسلحة حدائق اكتوبر

114 - محمد محمود عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111747 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    

4652 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان/

دهشور 2 مبني 8 محل 1 سنتر القوات المسلحة حدائق اكتوبر

115 - محمد محمود عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111747 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع    

6030 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان حدائق اكتوبر 

دهشور 2 مبنى 8 محل 1 سنتر القوات المسلحة

116 - محمد محمود عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111747 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    

6031 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاع فرع بالعنوان حدائق اكتوبر 

دهشور 2 مبنى 6 محل 7 سنتر القوات المسلحة

117 - محمد فتحي عبدالهادي عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم    111919 قيد فى 21-10-2010 برقم ايداع    

16011 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح العنوان / ش المدرسة 

الثانونية - المنوات - م ابو النمرس
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118 - حسن عيد حسن عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    7161 قيد فى 01-01-2008 برقم ايداع    33 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 

بجوار قنطره المجاري ناهيا الجيزه

119 - حسن عيد حسن عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    7161 قيد فى 01-01-2008 برقم ايداع    33 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /

اخر طريق ناهيا طريق المنصوريه ابو رواش الجيزه

120 - سعيد محمد علي عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    19123 قيد فى 25-01-2009 برقم ايداع    

840 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء الفرع الكائن بالعنوان /دشنا 

الصعايدة بملك ايمان محمود حامد

121 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم    48248 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

2461 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل ليصبح  شقه 26 عماره 3 

ش الدكتور محمد النبوي المهندس حي السفارات مدينه نصر

122 - سفيان ايهاب عبد الوهاب الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم    48248 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

2461 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح 17ش طارق بن 

زياد - التعاون - الهرم

123 - رضا ابراهيم صديق اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    89430 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع    

15294 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/1ناصية 

شارع ابو المجد على من ترعه زنين - بولق الدكرور - الجيزة

124 - عمرو محمد خميس محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    94109 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

5057 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

32 ب ش اسماعيل محمد الزمالك قصر النيل القاهره

125 - اصبحت  مي عبد المنعم صادق لمتعهد نقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    27907 قيد فى 

08-10-2013 برقم ايداع    7550 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 4ش امبابي حلوان

126 - محمد محفوظ البغدادى البغدادى عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    32337 قيد فى 2014-04-17 

برقم ايداع    3929 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/90 ش 

مصدق الدقي

127 - منى سيد عبد الحميد سيد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    38144 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع    

13180 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 

مدخل 2 عمارة أ شقة 312 أبراج بنك مصر خاتم المرسلين عمرانية الجيزة

128 - حاتم صلح عبد الحميد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    44565 قيد فى 11-10-2015 برقم ايداع    

9692 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/1ش السلم 

من العروبه - عمرانيه

129 - عمرو احمد مدبولى صبره تاجر فرد سبق قيده برقم    70538 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    

13025 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 14ش النصر من خالد بن الوليد 

من المطبعه فيصل

130 - وليد زكريا ابو الفتوح البري تاجر فرد سبق قيده برقم    87608 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

11838 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/37 شارع 

الحسن من شارع كعبيش طوابق فيصل

131 - وليد زكريا ابو الفتوح البري تاجر فرد سبق قيده برقم    87608 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

11838 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/37 شارع 

الحسن من شارع كعبيش طوابق فيصل
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132 - محمد احمد معبد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    98140 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

12413 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/رقم 

1 ش عبد الجواد من ش كفر طهرمس بولق الدكرور بنشاط مقلة براس مال 50000 جنيه بسمة مقلة فجر 

السلم

133 - محمود عاشور اسماعيل أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    108102 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

4080 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح /10ش الجمعية 

الزراعية طريق بهرس

134 - مصطفي محمود عبد النعيم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    109123 قيد فى 08-03-2022 برقم 

ايداع    6112 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع 

بالعنوان/1065 ش كورنيش النيل جاردن سيتي

135 - ياسر فتحي عبدالقادر عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    111867 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

11807 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش عدوى 

سليم العمرانية

136 - احمد عبد الهادى حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111893 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع    

867 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح نشاط رئيسي 

اخر بالعنوان التالي /17 ش النمرسي من عبدالمنعم اسماعيل -بنشاط بقالة - برأس مال 8000 -بسمة تجارية 

العرفة

137 - اشرف رمضان ابو الحسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    21890 قيد فى 06-12-2012 برقم ايداع    

1624 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عماره271القريه السياحيه 6

اكتوبر

138 - محمد زميل يحيي علي شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    22947 قيد فى 15-01-2013 برقم ايداع    

523 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/129ش 

التحرير الدور الرابع الدقي - الجيزة

139 - فاطمه سيد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    63626 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع    

14367 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 9 

ش أبو بكر الصديق وراق الحضر الجيزه

140 - منى فايق عبدالباقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    71777 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع    

17198 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/9ش جمال 

عبد العال من ش محمود القط - المحولت العمرانيه

141 - ابانوب جوزيف نظير كراس تاجر فرد سبق قيده برقم    79397 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع    

14863 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/2 ش كمال 

هويدي من خاتم المرسلين العمرانية

142 - حسين صابر عوض ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    91015 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع    

18383 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان/شارع سكة 

العقب قرية سنتريس مركز اشمون

143 - سنوسي احمد سنوسي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    92478 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    

1749 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/الحوض النجمي رقم 7 قطعة 323 من 319 من 71 بزمام الحرانية بنشاط مطعم بسمة /القصر اوتار

144 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    99387 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

14749 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/بني 

سلمة بجوار مسجد العتيق منشأة القناطر بنشاط ورشة ملبس جاهزه براس مال 5000 جنيه

145 - هاجر محمد ابراهيم حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106005 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

26120 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/اخر شارع 

التكافل بالتعاون الهرم جمعية 26 مارس
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146 - فاتن محروس محمد الشنديدى تاجر فرد سبق قيده برقم    496 قيد فى 23-05-2007 برقم ايداع    

498 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / ش عبد الباقي السروي من ترعة السيسي الهرم

147 - ايمن مسعد سليمان عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    22576 قيد فى 01-01-2013 برقم ايداع    

43 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الرئيسي الكائن بالعنوان 6 ش 

العناب الدقي فرع مع الغاؤه

148 - ايمن مسعد سليمان عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    22576 قيد فى 01-01-2013 برقم ايداع    

43 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الفرع الكائن في العنوان 21 ش 

الحسين الدقي مركز رئيسي

149 - ايمن مسعد سليمان عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    22576 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع    

7222 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الرئيسي الكائن بالعنوان 6 

ش العناب الدقي فرع مع الغاؤه

150 - ايمن مسعد سليمان عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    22576 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع    

7222 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الفرع الكائن في العنوان 21 

ش الحسين الدقي مركز رئيسي

151 - عبد العظيم يوسف عبد العظيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    34683 قيد فى 07-08-2014 برقم 

ايداع    7949 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح فرع بالعنوان/1 

شارع التحرير محمد محمد عمر

152 - فوزي جورج فوزي جندي تاجر فرد سبق قيده برقم    64971 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/عمارات 

الصفا من ش عمارات رئاسة الميرية

153 - غريب سعيد رياض حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    76381 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع    

9059 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/11 ش جامع البشير وراق 

العرب

154 - جمال عبد الغنى وردانى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    76454 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع    

9198 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 28 ش 

مكرم عبيد

155 - محمد محمود محمد رضوان خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    79322 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع    

14714 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/الزيدية طريق اوسيم عزبة 

البهواشي خلف مسجد ابو عوف-اوسيم

156 - عبير مصطفى عبدالحميد رضا تاجر فرد سبق قيده برقم    82871 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    

2198 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح/13شارع السراء المريوطيه - فيصل

157 - حسين يوسف ابورواش يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    88999 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    

14447 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ضرب عاصي اوسيم 

مركز اوسيم

158 - اسماعيل محمد زيان ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    103371 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

21459 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / 18 ش يوسف الجندي مول البستان الدور الرضي عابدين محافظة القاهرة

159 - اميره زكريا ابراهيم برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم    110339 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

8601 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/ش 

عباد الرحمن من ش المنشية برج الزهور طوابق فيصل

160 - اسلم سرحان علي محمد محمد الزغبي تاجر فرد سبق قيده برقم    111834 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع    11750 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح 

فرع بالعنوان التالي / ش العمده أبوالنمرس مركز الجيزه محافظه الجيزه
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161 - عصام ابو طالب احمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم    14412 قيد فى 24-07-2008 برقم ايداع    

8384 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح / ش محمد فؤاد أبو هميله العياط الجيزه للبطافة الضربية

162 - ناصر اسماعيل عبد المجيد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    43749 قيد فى 01-09-2015 برقم 

ايداع    8498 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/كفر حجازى منشأة 

القناطر

163 - محمد سامح امبابي مهران تاجر فرد سبق قيده برقم    43821 قيد فى 03-09-2015 برقم ايداع    

8599 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 4 

ش ابراهيم علم -كمال حمزة- المنيرة امبابه

164 - احمد هاشم احمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم    60999 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    9563 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/121 شارع الثلثيني من شارع 

العشرين فيصل

165 - بشاى بدرى خليل عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    74583 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    

5402 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش المزرعة 

بشتيل البلد اوسيم

166 - المين تاجر فرد سبق قيده برقم    76863 قيد فى 11-07-2019 برقم ايداع    9990 وفى تاريخ  

26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 12 شارع المريوطية 

الرئيسى - طريق كرداسة - فيصل -

167 - محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم    77130 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع    

10517 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع تابع 

بالعنوان / 9 ش الفرن المشروع المنيرة الغربية امبابة

168 - محمد سمير احمد شمردن تاجر فرد سبق قيده برقم    92795 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

2356 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/امتداد المريوطية ش مني 

المير

169 - وائل صالح علي سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    100961 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

17322 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/2 ش ابراهيم دسوقي 

مدينة المل امبابة

170 - حارس احمد عبد العزيز مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    105162 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

24696 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 72نهايه ش جبر على جبر من 

ش المليجي - الملكه - العشرين فيصل - الجيزة

171 - باسم عماد الدين محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    106675 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    

1057 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/16 ش 

العارف بال من ش المنشية الطوابق فيصل بنشاط/ورشة نجارة لتصنيع الثاثا براس مال 50000جنيه

172 - باسم عماد الدين محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    106675 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    

1057 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/19 

ش المدينة المنورة دار السلم بنشاط تصنيع وتنجيد اثاث براس مال 50000 جنيه

173 - هناء علي حسب النبي شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم    108585 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    

4983 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/6 

شارع فوه سابقا وحاليا 139 شارع يحي عبد العزيز الصاوي

174 - عادل صلح حامد محمد هليل تاجر فرد سبق قيده برقم    21662 قيد فى 18-04-2009 برقم ايداع    

4110 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 10 

ش علي عبد الباقي خضر مني المير الحوامدية الجيزة

175 - احمد صلح عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33674 قيد فى 16-06-2014 برقم ايداع    

6007 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الرئيسي الخر 

ليصبح/ محطه وردان بجوار محطه المياه - منشاة القناطر بنشاط مزرعة دواجن
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176 - احمد صلح عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33674 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    

10022 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/محطه 

وردان بجوار محطه المياه - منشاة القناطر

177 - عبد العظيم يوسف عبد العظيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    34683 قيد فى 07-08-2014 برقم 

ايداع    7949 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط حذف الفرع الكائن 

بالعنوان قسم اول ش التحرير

178 - هويدا عطا بيومى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    41444 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع    4968 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع الكائن بالعنوان / محل رقم 

3235 الدور الثالث المركز التجاري سيتي ستارز مدينه نصر

179 - احمد ضاحي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    53634 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع    

10983 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء النشاط الرئيسي الخر 

بالعنوان التالي مهرمس مركز منشاه القناطر طريق القابر الجيزه بنشاط تربيه وتسمين المواشي لنتاج اللبان 

واللحوم براس مال 15000000 خمسه عشره مليون جنيه

180 - محمد يوسف مصطفى عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    93799 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع    

4417 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

/ش احمد يوسف عبد الجليل بجوار مسجد الرحمن برطس اوسيم

181 - محمد عبدالوهاب يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    93861 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    

4538 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6تعديل العنوان ليصبح/6محمود 

على تقسيم الجمعيه خلف البنك الهلي - فيصل

182 - احمد همام سنوسي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    100453 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع    

16748 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/زاوية ثابت اوسيم منزل 

عبدالحميد منصور من ش الرئيسي

183 - اسلم عاطف عبد الظاهر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    101805 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    

18744 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/446 ش الهرم ابراج 

نصر الدين - الهرم - عمارة 4

184 - اسلم عاطف عبد الظاهر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    101805 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    

18744 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/446ش الهرم عمارة4 

الدور الخامس الجيزة

185 - اسلم عاطف عبد الظاهر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    101805 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

7607 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح الرئيسي/446ش الهرم 

ابراج نصر الدين - الهرم - عمارة 4

186 - اسلم عاطف عبد الظاهر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    101805 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

7607 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/446ش الهرم عمارة 3 

الدور الخامس الجيزة

187 - استدراك بيانات السم ليصبح/سمير بشري بسيلة خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    104121 قيد فى 

23-11-2021 برقم ايداع    22839 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6

شارع الصحابه - المسابك - امبابه

188 - سمير موسى مشحوت موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    107523 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

2866 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إستدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح / بنى سلمة غرب الرياح - حوض زايد رقم 3 منشأة القناطر -

189 - اشرف سيد احمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    110142 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    

8205 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي 21 ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين الجيزه
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190 - ايناس ابراهيم السعيد على السرياقوسى تاجر فرد سبق قيده برقم    6488 قيد فى 05-12-2007 برقم 

ايداع    7825 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/50ش على حلمي 

شلتوت متفرع من ش جامع كراته - الطالبيه هرم

191 - مصطفى امام بيومي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24965 قيد فى 04-04-2013 برقم ايداع    

3361 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/20 ش القللي 

محل رقم 1 الزبكية

192 - حظ سعيد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    43410 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع    7972 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 

44 ش السيد احمد البدري من عثمان محرم عمرانيه الجيزه بنشاط تربيه مواشي وتجاره مواشي براس مال 

1000مائه الف جنيه00ما

193 - نبيل كمال جرجس بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    84875 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    

6501 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/3 حارة محمود المصري 

من ش نصر السلم وراق الحضر

194 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    99387 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

14749 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح بني سلمة بجوار مسجد 

العتيق منشأة القناطر

195 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    99387 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

14749 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح بني سلمة بجوار مسجد 

نور السلم - منشأة القناطر

196 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    99387 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

12132 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح بني سلمة بجوار مسجد 

نور السلم - منشأة القناطر

197 - رمضان سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    102849 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

20554 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ناصية ش 

ابو زيد عفيفي عثمان محرم الكونيسة العمرانية

198 - رمضان سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    102849 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

20554 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/106 ش 

جسر الكونيسة العمرانية

199 - محمود قدري احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    107856 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

3534 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/2 ش الجزائر من ش 

البوهي امبابة

200 - محمد محمود ابو الحمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    110652 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    

9300 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/عزبة فضل الزمر ناهيا 

كرداسة

201 - محمد محمود حنفي مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    1315 قيد فى 18-06-2007 برقم ايداع    

1340 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان 

ليصبح/10 شارع جمال عبد الناصر الدور الرضي بشتيل البلد الوراق

202 - سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    20646 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع    2750 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 28طريق جسر الصليبية بعد نادي 

شبرامنت - ارض بليغة - ابو النمرس

203 - سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    20646 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع    2750 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 6 ش رشاح بدوى - ترسا - المنيب 

/بنشاط توريدات عمومية ماعدا الكبيوتر /برأس مال 25000
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204 - سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    20646 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع    

16498 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 6 ش رشاح بدوى - ترسا 

- المنيب

205 - خالد سيد محمد احمد عطايا تاجر فرد سبق قيده برقم    28667 قيد فى 18-11-2013 برقم ايداع    

8736 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش مسجد شكري لبنة عزبة 

شكري لبنة البدرشين

206 - باسم فتح ا عبد السلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    37468 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع    

12136 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/شارع الغاز 

من ش المحطة سقيل مركز اوسيم

207 - اسلم احمد محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    49764 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    

4874 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/45 ش 

الشيخ محمد الغزالي الدقي

208 - عادل سعيد عبد النبي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71224 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع    

16079 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح ش سيد عبدالراضي من 

ش احمد اسماعيل الكنيسة الهرم مع الغاءه

209 - عادل سعيد عبد النبي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71224 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع    

16079 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح ش عرب راشد من عثمان 

احمد عثمان -المريوطية

210 - عادل سعيد عبد النبي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71224 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    

13442 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح ش سيد عبدالراضي من 

ش احمد اسماعيل الكنيسة الهرم مع الغاءه

211 - حماده ثابت حامد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    79284 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    

14626 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع الحجاز - جامعة الدول - 

المهندسين

212 - محمد احمد حامد محمود مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    83937 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع    

4349 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح مجمع المدارس امام الوحدة 

الصحية نزلة الشطر ابو النمرس

213 - طارق رمضان علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    88369 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع    

13252 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 29ش العشرين الشوربجي - 

بولق الدكرور

214 - عزالعرب عبدالرحيم احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    96008 قيد فى 19-05-2021 برقم 

ايداع    8656 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش 

اباهيم رزق الملكة العشرين بولق الدكرور

215 - عماد سعيد عبد العزيز دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم    112294 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

12730 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/

المنصورية الطريق العمومي بجوار مسجد بلل بنشاط بيع اجهزة كهربائية براس مال 50000 جنيه
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النشاط

1 - ميخائيل عبدالمسيح ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  75560 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع    7328

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اضافه نشاط / المقاولت العامه الي النشاط الصلي

2 - علء محمد عبد الرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84612 قيد فى 07-06-2020 برقم ايداع    

5935وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت وتوريدات عمومية

3 - محمد عبد المقصود عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101449 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

18129وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط خدمات تسويقيه لخامات المواد 

الغذائيه ومواد  التعبئه والتغليف بالعموله

4 - محمد سعد جبريل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24906 قيد فى 02-04-2013 برقم ايداع    3275وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال داخل )

ج0م0ع(

5 - على يوسف معروف عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33524 قيد فى 11-06-2014 برقم ايداع    5768

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / استيرادد و تصدير و تجارة قطع غيار 

السيارات و الكبائن و المواتير

6 - كمال فتحى سيد الزيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  44441 قيد فى 04-10-2015 برقم ايداع    9508وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الرحلت علي النشاط الصلي / ليصبح مكتب نقل 

عمال ورحلت

7 - اسامة سمير سعد شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم  78932 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع    13958

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تعبئة وتغليف وتوريد مواد غذائية

8 - عربي شاكر محمد محمود مدين تاجر فرد سبق قيده برقم  84576 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع    

5863وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة المواد الغذائية والمياه 

الغازية بالجملة

9 - محمد برى محمد فرج الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  94791 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع    

6369وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشة ملبس حريمي لحساب 

الغير

10 - ياسين عاطف مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  101671 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    

18511وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / علفة وبقالة

11 - حمزه محمد حمزه محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  19340 قيد فى 01-02-2009 برقم ايداع    

1117وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عمومية علي النشاط الصلي

12 - احمد مصطفى عبد العزيز قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  50888 قيد فى 07-06-2016 برقم ايداع    

6628وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /مقاولت عامة وتوريدات 

عمومية ودخول مزادات

13 - مروان احمد فهمى حلو تاجر فرد سبق قيده برقم  58941 قيد فى 29-05-2017 برقم ايداع    5751وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح //مقله

14 - مصطفى محمد رفعت محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59982 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع    

7515وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اعمال الديكور وبيع النتيكات

15 - اسلم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79516 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    15080

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اضافه نشاط /توصيل طلبات للمنازل )دليفري( للنشاط 

الصلي

16 - اسلم جوهر ادريس عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  101648 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    

18467وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مكتب نقل عمال

17 - كيرلس ابراهيم اندراوس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  106842 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع    

1501وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح  مصنع  تعبئة و تغليف البلستيك
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18 - مجدي صبحي تادرس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  427 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع    428

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت

19 - محمد احمد محمد عبد الرحمن عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  753 قيد فى 31-05-2007 برقم ايداع    

760وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت من النشاط الصلي

20 - تمام جمعه على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2661 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع    2777وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة محطات تموين سيارات وتسويق المنتجات 

البتروليه

21 - شيماء ابراهيم محمود عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  38684 قيد فى 22-01-2015 برقم ايداع    747

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / خدمات رجال اعمال في مجال نقل 

العمالة

22 - على كمال علي حسن البرادعى تاجر فرد سبق قيده برقم  60133 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    

7792وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد ملبس جاهزة و الستيراد فيما 

عدا المجموعه 19 و الفقرة من المجموعه 6 و التصدير

23 - محمد منصور عبدالفتاح مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  72011 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع    

93وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح مقاولت عمومية

24 - احمد نبيل محمد عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  72764 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع    1670

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية علي النشاط الصلي

25 - اشرف حنفي محمود عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  73412 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    

2990وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تاجير سيارات علي النشاط الصلي

26 - هاني عبد الحليم عطيه اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  80751 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    

17528وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشة ملبس

27 - هبه علي حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  101027 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    17435

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادارة موارد بشرية

28 - المير بسيوني امين همام تاجر فرد سبق قيده برقم  105158 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

24692وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مقلة فقط

29 - محمد ابو ربه محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  106751 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    1238

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عمومية علي النشاط الصلي

30 - الصفار لتجارة الفاكهه و الخضراوات بالتجزئة تاجر فرد سبق قيده برقم  107630 قيد فى 2022-02-07 

برقم ايداع    3057وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / خضار وفاكهه

31 - طارق عبد التواب محمد عبد المنعم مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  22998 قيد فى 17-01-2013 برقم 

ايداع    585وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الرحلت الي النشاط الصلي 

ليصبح / مكتب رحلت ونقل عمال داخل )ج0م0ع(

32 - السيد محمود عبد ا سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  28301 قيد فى 31-10-2013 برقم ايداع    8178

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمه متعهد من النشاط ليصبح مكتب نقل عمال

33 - نادر عبد الباسط ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29047 قيد فى 01-12-2013 برقم ايداع    

9314وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مصنع تشغيل ملبس

34 - ايمن احمد محمد البرى تاجر فرد سبق قيده برقم  33058 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    24826

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تقديم وجبات سريعة

35 - احمد ربيع محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  53206 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع    10310

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط / الترمسيون

36 - محمود سيد عبد الحميد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  61701 قيد فى 04-10-2017 برقم ايداع    

10826وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عموميه و 

مستلزمات طبيه

37 - احمد سمير احمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  63980 قيد فى 01-01-2018 برقم ايداع    5وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط المقاولت من النشاط الصلي
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38 - محمود عبد ربه عفيفي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  74125 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع    

4481وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر ( 

الي النشاط الصلي

39 - عبد ا خليل ابراهيم عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  77240 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    

10737وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع لعب اطفال من البلستيك 

والتصدير الي النشاط الصلي

40 - عبد الرحمن محسن عبد المنعم زيدان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83933 قيد فى 08-03-2020 برقم 

ايداع    4342وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/استشارات رياضيه و 

تدريب

41 - ياسر محمد احمد عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  85130 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    

6986وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه

42 - محمد عرفه محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86610 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع    9828

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية 

وبصرية عن طريق الدش والبروجيكتور

43 - محمود عبدالمنجي شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  103283 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

21314وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح تجارة و بيع سيارات

44 - محمد سيد انس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104577 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    23592

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عموميه على النشاط الصلي

45 - حسن علي فهمي عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  109673 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    7211

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ سوبر ماركت

46 - معتز محمد مندوه اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  111580 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع    

18559وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / إدارة و إستثمار و إنشاء 

المرافق و الملعب و المنشأت الرياضية و التسويق الرياضى و توريد الملبس و الدوات الرياضية و 

المستلزمات الطبية .

47 - عصام ابو طالب احمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  14412 قيد فى 24-07-2008 برقم ايداع    

8384وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة البقاله و تشمل الزيوت 

بالتجزئة

48 - حسام جمال ابو الغيط بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  40174 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع    3007

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  0

49 - صابر سعيد عبد العزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  40274 قيد فى 29-03-2015 برقم ايداع    

3159وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت

50 - محمد جمال عبد الحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  72979 قيد فى 07-02-2019 برقم ايداع    

2123وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال

51 - حسام عبد الفتاح عبد الغفار الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  87092 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع    

10784وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل عمال

52 - ريهام عمر احمد طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  91223 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

18867وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح كافيتريا ماكولت 

وكشروبات دون الجلوس

53 - اسامه حسن محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  111632 قيد فى 02-02-2006 برقم ايداع    

1344وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/عصر زيوت على البارد

54 - ناروز لنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  32911 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع    4816وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط رحلت على النشاط الصلي

55 - ايمن موريس رشيد اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  42758 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع    

6991وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مقاولت وتوريدات عمومية
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56 - عفاف رياض اسكندر صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  47644 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع    

1491وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ صيانه تكييف و تبريد و 

توريدات عموميه

57 - ايمن جمال ربيع سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  56047 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع    1093وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / نقل عمال داخل ج م ع فقط

58 - شريف محمود سيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  83273 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3054وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/الستيراد فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 والتصدير

59 - محمد عبد الراضي عبد الله حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  94024 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

4881وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ اعمال نظافه على النشاط الصلي

60 - محمد عاشيري ابو الوفا عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  108996 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

5803وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ملبس للتصدير

61 - محمد رمضان سالم السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43171 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    7632

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح توريدات عمومية

62 - محمد سعيد محمد بيومي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49468 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع    

4407وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح محل بيع موبيليا

63 - عبدالرحمن خطاب السيد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  60913 قيد فى 27-08-2017 برقم ايداع    

9379وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريدات عموميه على النشاط الصلي

64 - احمد كرم سامي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65002 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع    1957وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح //بقاله جافه

65 - الملح للستيراد وتوريدات ادوات كتابيه ومكتبيه تاجر فرد سبق قيده برقم  76586 قيد فى 

03-07-2019 برقم ايداع    9452وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الستيراد 

ليصبح/ توريد ادوات كتابيه و مكتبيه

66 - ابراهيم طارق محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  86183 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    9009

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عامه

67 - سلوي عبد المعطي حسن محم تاجر فرد سبق قيده برقم  107720 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

3261وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ زراعه انسجه نباتيه و اتجار 

شتلت

68 - تعديل السم التجاري ليصبح / ابو النجاه للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  109343 قيد فى 

13-03-2022 برقم ايداع    6544وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجاره و 

توريد الورق و الكرتون و الفويل و مستلزمات التعباه و التغليف و الدوات الكتابيه و المكتبيه و الهدايا و 

الخردوات و مستلزمات المدارس الى النشاط الصلي

69 - محمد عبد الباسط سالم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  111029 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

10027وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/النقل وتأجير المعدات بكافة انواعها 

وقطع الغيار بكافة انواعها والزيوت والشحومات

70 - شيماء محمد محمود عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  111030 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

10028وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد كافة انواع مستلزمات النشطيب 

والكيماويات

71 - محسن سرحان نجيب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  111465 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

10865وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة البطاريات و الدينامو 

و المارش و التوريدات العموميه و قطع غيار السيارات

72 - مجدى السيد ابو زيد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  28814 قيد فى 21-11-2013 برقم ايداع    8968

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ محل تجميع البان
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73 - عادل سعيد عبد السلم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  34815 قيد فى 13-08-2014 برقم ايداع    

8201وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت ليصبح النشاط / مكتب نقل 

عمال

74 - حسين محمد حسين صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  41227 قيد فى 06-05-2015 برقم ايداع    4632

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح //بيع زيوت سيارات

75 - فاطمة محمد يوسف الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  58857 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    

5625وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد من النشاط الصلي ليصبح/ مكتب 

رحلت و نقل عمال داخل ج م ع

76 - احمد صالح عبدربة احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62953 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    13077

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات مواشي الي النشاط الصلي

77 - فاطمه سيد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  63626 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع    14367

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م 

ع

78 - امير ميلد حبشي قرياقص تاجر فرد سبق قيده برقم  69098 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع    

10163وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة اجهزة كهربائية 

وادوات منزلية وتوريدات عمومية

79 - يوسف بولس ابراهيم حبشي تاجر فرد سبق قيده برقم  76772 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع    

9833وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تجارة حلوى ومياه غازية

80 - محمد حسين علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  80244 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    16542

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريدات مواد غذائية

81 - اسلم جمال محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91305 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    91039

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل الشناط ليصبح/بيع اسماك جمله

82 - ايمن طلعت جلل عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  94541 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

5865وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت ليصبح مكتب نقل عمال داخل 

ج م ع

83 - رامي محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94659 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع    6105

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التوريدات

84 - محمد ثابت احمد عبد الظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  104756 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

23951وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع اخشاب

85 - محمد سيد فراج عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  105384 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع    

24945وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد

86 - عمرو سليمان محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  106311 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    403

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ خياطه ملبس

87 - حنفي عبد الحميد موسي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  107971 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

3785وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/نقل عمال داخل ج م ع

88 - احمد سامي كمال حفناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  108147 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    4161

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/بيع مواد غذائية

89 - عبله محمود سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  111641 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    11274

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م 

ع

90 - ايهاب طه محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  3591 قيد فى 28-08-2007 برقم ايداع    3766وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبحت/بقالة شاملة

91 - محمود عمر احمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  25595 قيد فى 28-04-2013 برقم ايداع    4243

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح مكتب نقل عمال داخل 

ج م ع
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92 - امين محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33879 قيد فى 23-06-2014 برقم ايداع    6704وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مكتب نقل و توريدات اعمال الحفر

93 - محمد احمد صديق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  48108 قيد فى 25-02-2016 برقم ايداع    2237

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية

94 - سهام عبد الرحمن فرج عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  50770 قيد فى 02-06-2016 برقم ايداع    

6449وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استدراك بيانات النشاط ليصبح/تجارة البقالة وتشمل 

الزيوت بالتجزئة

95 - محمد سعيد خميس محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  54335 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع    

12123وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/تجارة السجاير ليصبح/مكتب مقاولت 

عامة وتوريدات عامة

96 - الزمر لتوزيع المشروبات الغازية تاجر فرد سبق قيده برقم  63155 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع    

13454وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع اجهزة كهربائية

97 - سعد سلمه محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  63234 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

13612وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مصنع ملبس

98 - محمد مصطفى سيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  94197 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    5240

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح /تصنيع معادن و توريدات

99 - محمد نصر عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  98875 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

13791وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريد وتركيب وصيانة الجهزة التعليمية 

ومستلزمات المعامل التعليمية والتوكيلت التجارية والستيراد والتصدير

100 - حسن عبد الظاهر محمد اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  108799 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    

5381وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ادارة وتشغيل المطاعم

101 - بسنتي ميلد لطفي عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  109129 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

6121وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط المقاولت

102 - يسري ياسر ذكي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109514 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    6896

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/محل بيتزا

103 - عمر فتحي عبدالهادي ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  110491 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

8967وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/الستشارات والدراسات البيئية 

والقياسات البيئية وتنظيف وتطهير خزانات المياه وتصميم محطات التحلية ومحطات المعالجة

104 - عادل ناصر محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  111126 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

10218وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استدراك بيانات النشاط ليصبح/مكتب توريداات 

عمومية وتوريد جميع المخلفات

105 - احمد محمود احمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  111846 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

11766وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت)دون الرحلت السياحيه وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(

106 - احمد محمد فؤاد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  112478 قيد فى 09-06-2011 برقم ايداع    9703

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مقاولت وتأجير سيارات وتوريدات عمومية وادارة 

الكافيتريات والمطاعم

107 - حسن عيد حسن عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  7161 قيد فى 01-01-2008 برقم ايداع    33

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط التصدير

108 - خالد عبد الباسط للستيراد و التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  41049 قيد فى 29-04-2015 برقم 

ايداع    4379وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /استيراد وتصدير

109 - حافظ عبدالسيد عيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  61389 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    10261

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ليصبح /مكتب رحلت و نقل عمال

110 - ميلد عبد الجيد عبد الرازق مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  66126 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    

4034وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس
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111 - عمرو محمد خميس محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  94109 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

5057وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط //اداره منشات سياحيه وانشاء واداره 

مطاعم

112 - هيثم شعبان شاكر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  96330 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع    

9333وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تنظيم حفلت ودعايه واعلن 

وتوريدات كمبيوتر ومستلزماتها وتوريد طابعات واحبار ومستلزماتها

113 - عبد الناصر احمد عبد السلم الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  103900 قيد فى 17-11-2021 برقم 

ايداع    224240وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تتعديل النشاط ليصبح /التصدير 

والتوكيلت التجاريه وتوريد الورق والدوات الكتابيه والمكتبيه والمطبوعات الورقيه والدفاتر ومواد التعبئه 

والتغليف وادوات وخامات النظافه والتوريدات العموميه

114 - سلوي عبد المعطي حسن محم تاجر فرد سبق قيده برقم  107720 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

3261وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح معمل زراعه انسجه نباتيه 

وشتلت

115 - مصطفى احمد عبدالهادي الدربي تاجر فرد سبق قيده برقم  108185 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

4226وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تجاره الجهزه المنزليه 

وخدمات الدش

116 - محمد خالد السيد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  110294 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

8503وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ ورشة نجاره

117 - احمد ابراهيم سيد جيد تاجر فرد سبق قيده برقم  111833 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    11748

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /مكتب توريدات عموميه وخدمات نقل 

وتجاره سيارات واستصلح وتنميه الراضي الصحراويه للزراعه

118 - جمعه حسن عبده سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  34398 قيد فى 17-07-2014 برقم ايداع    7058

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تصنيع منتجات البان

119 - سيد محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  64099 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع    244وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية

120 - اكرام محمود عبد العزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65830 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع    

3429وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مكتب نقل عمال

121 - عمرو احمد مدبولى صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  70538 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع    

13025وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ نقل افراد و رحلت و توريد 

و تصنيع وتركيب فرش السيارات

122 - نجلء محمود جنيدي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  103219 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

21182وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح تصنيع وتطريز وتجارة الملبس

123 - محمود عاشور اسماعيل أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108102 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

4080وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح بيع قطع غيار سيارات و توك توك

124 - أبو طالب عبد الرحيم امام همام تاجر فرد سبق قيده برقم  111261 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

10449وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مكتب توريدات لدارة الكافتيريات 

والمقاصف

125 - حسين سعيد حسين ذو الفقار تاجر فرد سبق قيده برقم  111301 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    

10532وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ نقل عمال طبقا لشتراطات المرور 

الجديده على النشاط الصلي

126 - هلل مختار احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  423 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع    424

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب رحلت و نقل 

عمال

127 - احمد محمد محمد محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  44662 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع    

9835وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط
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128 - معتز بال احمد محمد فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  61834 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع    

11070وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد وتركيب قطع غيار مع جهات 

ملزمة فقط وحذف نشاط/الستيراد والتصدير

129 - مصطفى خالد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69520 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

11008وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ بيع اسماك جمله

130 - مفيد فوزي ناجي مريد تاجر فرد سبق قيده برقم  99889 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع    15697

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريد  الورق ومخلفاته

131 - ايمن هريدي سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107675 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع    3182

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد الدوات المنزلية ليصبح النشاط/تصدير 

وتوريد  الدوات المنزلية

132 - هشام محمد عبد الفتاح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  109569 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

7018وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تركيبات و صيانة و مقاولت على 

النشاط الصلي

133 - فاطمه مصطفي محمد شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم  111787 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

11627وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بقالة علي النشاط الصلي

134 - عرفه احمد مزيرق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27512 قيد فى 12-08-2013 برقم ايداع    6671

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اقامة وتشغيل محطه للخرسانة 

الجاهزه والمقاولت العامة والستيراد

135 - علء ابراهيم عبد ا البسيوني تاجر فرد سبق قيده برقم  38228 قيد فى 04-01-2015 برقم ايداع    

54وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استدراك النشاط ليصبح / توريد وتركيب استانل ستيل 

واستيراد وتصدير

136 - سيد شعبان سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  63675 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع    14474

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عامه

137 - محمد محمود محمد رضوان خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  79322 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع    

14714وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تعبئة وتغليف وتوزيع مواد غذائية

138 - جداوى ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  83443 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    

3392وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /بيع قطع غيار السيارات علي النشاط 

الصلي

139 - محمد ابو الليل مصطفي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  90742 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    

17872وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    اضافه نشاط /بقاله علي النشاط الصلي

140 - محمد عامر محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  92512 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    1807

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريدات عامة ومقاولت

141 - محمد عبدالعليم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112083 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

12254وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع وتعبئه وتغليف مواد غذائيه ) دون الطباعه 

)

142 - امجد رمضان محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  3348 قيد فى 21-08-2007 برقم ايداع    3308

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تجارة وتوريد الموبايل واكسسوار

143 - مصطفى محمد محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  26671 قيد فى 12-06-2013 برقم ايداع    

5837وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد

144 - ناصر اسماعيل عبد المجيد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  43749 قيد فى 01-09-2015 برقم 

ايداع    8498وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال داخل 

ج م ع

145 - امنية محمود امين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  57491 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    3398

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مكتب نقل جماعي للركاب
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146 - صلح الدين عبد الحميد عبدا محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  58142 قيد فى 26-04-2017 برقم 

ايداع    4424وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خدمات عقارية

147 - محمد عرفه عاطف محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  67140 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع    

6217وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتب مقاولت عمومية وتوريدات 

عمومية علي النشاط الصلي دون كمبيوتر

148 - سالم صلح محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  79204 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع    14469

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تأجير سيارات للشركات

149 - محمد سمير احمد شمردن تاجر فرد سبق قيده برقم  92795 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    2356

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/دش وتجارة اعلف

150 - ايمن خيري علي صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  93461 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    3661

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تجاره  العلف وتوريد المواد الغذائية

151 - مروه صلح حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  95772 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    8171

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /صيانه عامه)تكييفات -اعمال كهرباء-ادوات 

صحيه(لدي الغير

152 - استدراك بيانات السم ليصبح احمد لطفي شبل حسن ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  98722 قيد فى 

03-08-2021 برقم ايداع    13504وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب هندسي

153 - احمد حسين محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  108960 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    5744

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /تصنيع وبيع اللبان ومنتجاتها

154 - ايمن ماهر السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  111229 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

10391وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مكتب توريدات ومقاولت عمومية وتركيب 

مواسير بولي ايثلين

155 - محمود كرم مبروك عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  111868 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

11808وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة اعلف و مواد غذائية

156 - رضا فرنسيس كمال حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  111904 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

11882وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/موبيليا واثاث

157 - نصر عبد الوهاب نصر السيد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  17139 قيد فى 08-11-2008 برقم ايداع    

11707وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/الستيراد

158 - عادل صلح حامد محمد هليل تاجر فرد سبق قيده برقم  21662 قيد فى 18-04-2009 برقم ايداع    

4110وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب وساطه عقارية

159 - احمد صلح عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33674 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    

10022وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مزرعة دواجن

160 - احمد علي دردير احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71215 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع    16068

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استصلح وتجهيز واستزراع الراضي 

الزراعية والصحراوية وتوريد الحاصلت الزراعية بكافة انواعها والتوكيلت التجارية الي النشاط الصلي

161 - احمد عبدالسلم عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77781 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع    

11747وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ليصبح/بيع موبيلت محمول و 

اكسسوارات محمول

162 - احمد النقراشي فؤاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96827 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

10335وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / نقل دولي وشحن علي النشاط 

الصلي

163 - اشرف عزمى ذكرى فرج جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  97329 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

6524وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجارة اجهزة كهربائية

164 - اشرف احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100197 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع    

16281وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصدير علي النشاط الصلي
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165 - اسلم عاطف عبد الظاهر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  101805 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

7607وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/شحن بضائع

166 - فاتن فاروق احمد فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104923 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

24273وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خردوات علي النشاط الصلي

167 - محمد فتحى حسن عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  107595 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع    

3003وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط ليصبح/معدات مجازر الدواجن و غرف 

التبريد و التجميد

168 - احمد مندوه عبدالمنعم محمد بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  109842 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

7613وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة توريدات عامة

169 - نسرين خليل ابو العلعلي تاجر فرد سبق قيده برقم  110281 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

8477وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تفصيل الملبس والقمصان

170 - امل على عيسى عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  110471 قيد فى 26-04-2005 برقم ايداع    

5678وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع تمور

171 - منشاوي السيد توفيق الماس تاجر فرد سبق قيده برقم  27560 قيد فى 20-08-2013 برقم ايداع    

6743وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/نقل عمال

172 - السيد عبد الخالق عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  34351 قيد فى 15-07-2014 برقم ايداع    

7429وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

173 - عمرو محمد حسن محمد الشنشوري تاجر فرد سبق قيده برقم  98980 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    

13979وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد فلتر السيارات والمعدات 

الثقيلة

174 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  99387 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

14749وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح ورشة ملبس

175 - محمود عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  99387 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

12132وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح بيع و توريد ملبس جاهزة )دون الزي 

العسكري(

176 - زكريا علي امام علي تاجر فرد سبق قيده برقم  105401 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع    24970

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تجاره وتصنيع اخشاب

177 - محمد صلح علي احمد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  111252 قيد فى 26-04-2022 برقم 

ايداع    10435وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مصنع ملبس جاهزة

178 - وليد عباس ابراهيم شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  111253 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

10436وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت

179 - ياسر عبد الوارث على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  859 قيد فى 04-06-2007 برقم ايداع    8875

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال 

داخل ج م ع

180 - سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  20646 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع    2750

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مصنع مستلزمات طبية  و صناديق امان

181 - سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  20646 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع    16498

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر

182 - هاني سعيد عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26315 قيد فى 30-05-2013 برقم ايداع    

5292وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خضروات وفواكه ولحوم وثلجة حفظ

183 - باسم فتح ا عبد السلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37468 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع    

12136وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريدات عمومية وتوكيلت تجارية

184 - خالد مبروك عبد الحليم طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  42500 قيد فى 28-06-2015 برقم ايداع    

6579وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف  كلمة متعهد من النشاط
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185 - عادل حامد حمزه عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  43633 قيد فى 27-08-2015 برقم ايداع    8324

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال 

داخل ج م ع

186 - اسلم احمد محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49764 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    

4874وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مقاولت و توريدات عموميه و 

تركيب و صيانه

187 - مجدي سليمان داود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57994 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    

4200وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التصدير الى النشاط الصلي

188 - رجب نصر ا عبد الوهاب عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  72985 قيد فى 07-02-2019 برقم 

ايداع    2144وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح استيراد و تصدير وخدمات حكومية

189 - علي محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  84097 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    4708

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجارة وسائل النقل الخفيف و 

الجهزة الكهربائية و الموبايلت و التوريدات العموميه

190 - محمد ابراهيم برهام علي تاجر فرد سبق قيده برقم  104113 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    

22822وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/صيانه الكترونيات على النشاط 

الصلي

191 - رانيا محمد عادل فهمي تاجر فرد سبق قيده برقم  107311 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    2399

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/توريد مستحضرات تجميل و توكيلت و 

استيراد جميع مستحضرات التجميل

192 - بيتر عيد ثابت عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  107806 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    3424وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح سوبر ماركت

193 - نسرين خليل ابو العلعلي تاجر فرد سبق قيده برقم  110281 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

8477وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مشغل لتفصيل الملبس 

والقمصان

194 - محمد ناجح ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  110514 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

9014وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مصنع ملبس

195 - وليد محمد ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  112313 قيد فى 25-08-2010 برقم ايداع    

15598وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /بيع ملبس جاهزه 

ومفروشات

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84503 وتم ايداعه بتاريخ   

31-05-2020  برقم ايداع 5,706.000 الى : حذف السمة التجارية

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84612 وتم ايداعه بتاريخ   

07-06-2020  برقم ايداع 5,935.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة الغد للمقاولت

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33524 وتم ايداعه بتاريخ   

11-06-2014  برقم ايداع 5,768.000 الى : تعديل ليصبح /مؤسسة السايس الدولية للستيراد و التصدير و 

تجارة الكبائن و المواتير و قطع غيار السيارات

4 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44037 وتم ايداعه بتاريخ   

13-09-2015  برقم ايداع 8,918.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة راية بلس للتوريدات 

العمومية

5 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78932 وتم ايداعه بتاريخ   

30-09-2019  برقم ايداع 13,958.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة السفير لتعبئة وتوريد 

وتغليف المواد الغذائية

6 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107126 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-01-2022  برقم ايداع 2,027.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / المكه ماركت للمجمدات 

الغذائية

7 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   111444 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2022  برقم ايداع 10,810.000 الى : حسين شعبان عبدالرازق عيد

8 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111444 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-05-2022  برقم ايداع 10,810.000 الى : ل يوجد

9 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49770 وتم ايداعه بتاريخ   

24-04-2016  برقم ايداع 4,886.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الشوربجي للتمور

10 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50888 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-06-2016  برقم ايداع 6,628.000 الى : ل يوجد

11 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82878 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2020  برقم ايداع 2,205.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مكتب رؤيه  للتوريدات 

العمومية والمقاولت العامة

12 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   753 وتم ايداعه بتاريخ   

31-05-2007  برقم ايداع 760.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الريس للنقل و التوريدات العموميه

13 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12779 وتم ايداعه 

el naser services  /بتاريخ   03-06-2008  برقم ايداع 6,431.000 الى : تعديل السمه التجاريه

company

14 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35054 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2014  برقم ايداع 8,547.000 الى : اضافة السمةالتجارية / سنتر الزهر للساتئر 

والمفروشات

15 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60133 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2017  برقم ايداع 7,792.000 الى : تعديل ليصبح / هايل للستثمار و التجارة

16 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61191 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-09-2017  برقم ايداع 9,924.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / واي اند اتش

17 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66075 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2018  برقم ايداع 3,940.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الزهرة للملبس

18 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72011 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-01-2019  برقم ايداع 93.000 الى : تعديل لتصبح المؤسسة المصرية للمقاولت العمومية
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19 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74135 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-03-2019  برقم ايداع 4,498.000 الى : كوافير خديجه

20 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78529 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-09-2019  برقم ايداع 13,223.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / جلوبال تريندج 

للستيراد

21 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   102897 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-10-2021  برقم ايداع 20,631.000 الى : ضحى كريم محمد صلح الدين حسن

22 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106751 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-01-2022  برقم ايداع 1,238.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الصقر المصري 

للمقاولت والتوريدات العمومية

23 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107630 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2022  برقم ايداع 3,057.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الصفار للخضار 

والفاكهه

24 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108328 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2022  برقم ايداع 4,513.000 الى : اصبحت/ وادي النيل للتجاره و التوكيلت

25 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53206 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-10-2016  برقم ايداع 10,310.000 الى : الفارس لتجارة مواد البناء و حديد التسليح و الترمسون

26 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63940 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2017  برقم ايداع 14,978.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/جلوبال تريد

27 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66169 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2018  برقم ايداع 4,115.000 الى : اضافة سمه تجاريه/ الشناوي لتوريد و تركيب وصيانه 

التكييفات

28 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83933 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-03-2020  برقم ايداع 4,342.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ مصر الرياضيه 

للستشارات الرياضيه و التدريب

29 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103283 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-11-2021  برقم ايداع 21,314.000 الى : تعديل ليصبح / الصوابي

30 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   109527 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2022  برقم ايداع 6,919.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح السفير اليمني

31 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   111570 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2022  برقم ايداع 11,117.000 الى : رامى محمد خليل الراعى

32 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111580 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2011  برقم ايداع 18,559.000 الى : تراست لتوريد المستلزمات الرياضية و الطبية

33 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55699 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-01-2017  برقم ايداع 518.000 الى : اضافه سمه تجاريه/ اولد سلمه للسفنج و النتريهات و 

جميع المفروشات

34 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69533 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2018  برقم ايداع 11,024.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الحبيب لستيراد 

السيارات المستعمله

35 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100875 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-09-2021  برقم ايداع 17,158.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ صيدليه د/ محمود عبد 

الفتاح

36 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105884 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2021  برقم ايداع 25,906.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ ابن سينا للتسيراد و 

التصدير و التوريدات العموميه
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37 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108502 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2022  برقم ايداع 4,820.000 الى : تعديل السمه لتصبحمالنوار لتصنيع الملبس الجاهزة

38 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110871 وتم ايداعه 

pascal  /بتاريخ   14-04-2022  برقم ايداع 9,717.000 الى : استدراك بيانات السمه التجاريه لتصبح

photographer بسكال مصور فوتوغرافي

39 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30279 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2014  برقم ايداع 634.000 الى : تعديل السمة لتصبح/توب ماستر للتوريدات العمومية

40 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34691 وتم ايداعه 

H3 بتاريخ   07-08-2014  برقم ايداع 7,964.000 الى : تعديل السمة لتصبح/اتش ثري للمقاولت

41 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42758 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-07-2015  برقم ايداع 6,991.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/جريد للمقاولت 

والتوريدات العمومية

42 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47644 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2016  برقم ايداع 1,491.000 الى : تعديل السمه التجاريه/ مؤسسه اس جي اس لصيانه 

اجهزة التكييف و التبريد و التوريدات العموميه

43 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79038 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-10-2019  برقم ايداع 14,151.000 الى : تعديل ليصبح/النطواني جينز

44 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80490 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-11-2019  برقم ايداع 17,012.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / البحار تو لتصنيع 

الملبس الجاهزة

45 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105174 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2021  برقم ايداع 24,710.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / أسماك القبطان

46 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108996 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2022  برقم ايداع 5,803.000 الى : تعديل السمه التجاريه ) العاشيري للملبس الجاهزه 

والمفروشات المتنوعة وملبس التصدير (

47 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23637 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2013  برقم ايداع 1,471.000 الى : اصبحت/المؤسسة العربية لصيانة الجهزة

48 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43171 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2015  برقم ايداع 7,632.000 الى : اصبحت/الوطن العربي للتوريدات العمومية

49 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65002 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-02-2018  برقم ايداع 1,957.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح //المدينه المنوره

50 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86183 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2020  برقم ايداع 9,009.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ بيليفرز للتوريدات العامه

51 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99775 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-08-2021  برقم ايداع 15,467.000 الى : استدراك بيانات السمة التجارية لتصبح/لوميير 

للتوريدات العمومية

52 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107720 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2022  برقم ايداع 3,261.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ معمل ضفله

53 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111323 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-04-2022  برقم ايداع 10,576.000 الى : اضافة السمه التجاريه/ الحمد لتاجير السيارات

54 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39140 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-02-2015  برقم ايداع 1,432.000 الى : القبيصي فريش ملك المانجو والفرولة

55 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68512 وتم ايداعه 

mansard بتاريخ   04-07-2018  برقم ايداع 8,931.000 الى : مانسارد
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56 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91305 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2020  برقم ايداع 91,039.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ مؤسسة العمده للسماك

57 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94998 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-04-2021  برقم ايداع 6,744.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ سيجما للدوات 

الكهربائية

58 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105384 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2021  برقم ايداع 24,945.000 الى : تعديل ليصبح/مؤسسة المانة لستيراد والتصدير

59 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3591 وتم ايداعه بتاريخ   

28-08-2007  برقم ايداع 3,766.000 الى : اصبحت/حكاية للبقالة الشاملة

60 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43364 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2015  برقم ايداع 7,896.000 الى : اصبحت/سيتي سنتر انترناشيونال تريدنج

61 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49385 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-04-2016  برقم ايداع 4,265.000 الى : اصبحت/المحبة للتوريدات

62 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54335 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2016  برقم ايداع 12,123.000 الى : اصبحت الفرسان للمقاولت العامه والتوريدات العامه

63 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63155 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2017  برقم ايداع 13,454.000 الى : اصبحت /مؤسسة الزمر للدوات الكهربائية

64 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89216 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-10-2020  برقم ايداع 14,895.000 الى : اصبحت/سيرفيس ستار للزهور والنباتات

65 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94197 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-03-2021  برقم ايداع 5,240.000 الى : تعديل لتصبح / المصطفى للتصنيع والتوريدات

66 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106177 وتم ايداعه 

NEW FIRST SCAN بتاريخ   02-01-2022  برقم ايداع 24.000 الى : اصبحت/نيو فرست للشعة

67 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110760 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-04-2022  برقم ايداع 9,495.000 الى : اضافة السمة لتصبح/مكتب السيوية

68 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107720 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2022  برقم ايداع 3,261.000 الى : تعديل السمه لتصبح الهدي بلنت

69 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108185 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2022  برقم ايداع 4,226.000 الى : تعديل السمه لتصبح الدربي لتجاره ااجهزه المنزليه 

وخدمات الدش

70 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110294 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-03-2022  برقم ايداع 8,503.000 الى : اضافة سمه تجاريه لتصبح الورشة الفنيه لعمال 

النجاره

71 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111833 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 11,748.000 الى : فرست للتجاره و الستثمار

72 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32806 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2014  برقم ايداع 4,640.000 الى : الصدقاء للرحلت و نقل العمال

73 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33219 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-11-2019  برقم ايداع 16,774.000 الى : اصبحت ورشه الكريم ستار

74 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34398 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-07-2014  برقم ايداع 7,058.000 الى : اصبحت الهداية لتصنيع منتجات اللبان

75 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103219 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2021  برقم ايداع 21,182.000 الى : اصبحتجو لتصنيع وتطريز وتجارة الملبس

76 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   109039 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2022  برقم ايداع 5,888.000 الى : اصبحت مؤسسة هلو بيبي للملبس الجاهزة
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77 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111301 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-04-2022  برقم ايداع 10,532.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح noa7 ark للرحلت

78 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61834 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2017  برقم ايداع 11,070.000 الى : اصبحت مكتب الهندسية للتبريد والتكييف والخدمات 

الصناعية

79 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79120 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-10-2019  برقم ايداع 14,311.000 الى : اصبحت الراوان سمرقند لتعبئة المواد الغذائية

80 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63675 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2017  برقم ايداع 14,474.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح المجد للتوريدات 

العموميه و المقاولت

81 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82871 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2020  برقم ايداع 2,198.000 الى : تعديل السمه لتصبح مكتب جلوري للتوريدات

82 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92512 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2021  برقم ايداع 1,807.000 الى : اصبحت الزيدان

83 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93928 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-09-2019  برقم ايداع 17,929.000 الى : اصبحت passionis باسيونيس لتصنيع الملبس

84 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100222 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-09-2021  برقم ايداع 16,323.000 الى : تعديل السمه لتصبح مؤسسة الف للنقل المبرد

85 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   112083 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 12,254.000 الى : محمد عبدالعليم محمود محمد

86 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112083 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 12,254.000 الى : اومسك

87 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3348 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2007  برقم ايداع 3,308.000 الى : اصبحتالمؤسسة الماراتية للتجارة والتوريدات

88 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21350 وتم ايداعه بتاريخ   

08-04-2009  برقم ايداع 2,730.000 الى : اصبح مركز الجبالي للتوريدات العمومية

89 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26671 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2013  برقم ايداع 5,837.000 الى : اصبحت المصطفي لستيراد وبيع قطع غيار السيارات 

المستعملة

90 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58142 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2017  برقم ايداع 4,424.000 الى : اضافة السمة التجارية السحاب للستيراد والتصدير 

والخدمات العقارية

91 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59214 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2017  برقم ايداع 6,186.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح  منجستا للمقاولت العامة 

والتوريدات العمومية

92 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76863 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2019  برقم ايداع 9,990.000 الى : المين

93 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98722 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2021  برقم ايداع 13,504.000 الى : اصبحت مكتب الشبل للتصميمات الهندسية

94 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98722 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2021  برقم ايداع 13,504.000 الى : استدراك بيانات السم ليصبح احمد لطفي شبل حسن ابو زيد

95 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108960 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2022  برقم ايداع 5,744.000 الى : اصبحت نور السلم لتصنيع و بيع اللبان و منتجاتها
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96 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111229 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2022  برقم ايداع 10,391.000 الى : اصبحت حورس مصر للتوريدات والمقاولت 

والتركيبات

97 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17510 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2008  برقم ايداع 12,163.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح   مؤسسه راسكو لتطوير 

العمال الكهروميكانيكيه

98 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21662 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2009  برقم ايداع 4,110.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح  الخبير للوساطه العقارية

99 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71215 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-12-2018  برقم ايداع 16,068.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح  مؤسسة النصر 

لستصلح الراضي الزراعيه

100 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96827 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-06-2021  برقم ايداع 10,335.000 الى : تعديل السمه لتصبح  جينيس تشويس لوجيستيكس

101 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110471 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2005  برقم ايداع 5,678.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح  مصنع تمور الرماح 

المهندس

102 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112038 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 12,166.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح  مؤسسه مكانك للمواد 

الغذائية

103 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   112177 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 12,471.000 الى : محمود على احمد فرغلى

104 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112177 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 12,471.000 الى : ميادين للمقاولت والعمال المتكاملة والتوريدات

105 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27560 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-08-2013  برقم ايداع 6,743.000 الى : مؤسسة الرائد لنقل العمال

106 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31016 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2014  برقم ايداع 1,763.000 الى : اصبحت المؤسسة المصرية للستثمار العقاري

107 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88783 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2020  برقم ايداع 14,038.000 الى : اصبحت مكتب بيروت للتكييفات والمقاولت

108 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111283 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-04-2022  برقم ايداع 10,495.000 الى : حذف السمة التجارية

109 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   112236 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 12,610.000 الى : منى على محمد ابراهيم

110 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112236 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 12,610.000 الى : ل يوجد

111 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112282 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-06-2010  برقم ايداع 11,335.000 الى :   معرض الشيماء للجهزة الكهربائية

112 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72985 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2019  برقم ايداع 2,144.000 الى : اصبحت جو لوجيستيك للستيراد و التصدير و الخدمات 

الحكومية

113 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84097 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2020  برقم ايداع 4,708.000 الى : تعديل السمه لتصبح المتحده

114 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95747 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2021  برقم ايداع 8,124.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/دارك للمقاولت العامه و 

التوريدات العموميه
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115 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107806 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2022  برقم ايداع 3,424.000 الى : سوبر ماركت الفهد

116 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110547 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2022  برقم ايداع 9,085.000 الى : استدراك بيانات السمه التجاريه لتصبح ميدجيت 

medgate

117 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112313 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2010  برقم ايداع 15,598.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح /الوليد برهوم لبيع 

الملبس الجاهزه والمفروشات

الشخاص

1 - احمد حسن سعيد نصر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   21346 وتم ايداعه بتاريخ  08-04-2009 برقم 

ايداع    2725تم التأشير فى تاريخ   08-04-2009   بــ  

2 - محمد فتحي جاد علي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   67027 وتم ايداعه بتاريخ  24-04-2018 برقم 

ايداع    5986تم التأشير فى تاريخ   24-04-2018   بــ  

3 - مجدى عبده حسن محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   72983 وتم ايداعه بتاريخ  07-02-2019 برقم 

ايداع    2136تم التأشير فى تاريخ   07-02-2019   بــ  

4 - محمود جمال عبدا محمود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   72985 وتم ايداعه بتاريخ  07-02-2019 برقم 

ايداع    2144تم التأشير فى تاريخ   07-02-2019   بــ  

5 - شيرين عبدالعال علي محمود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   72985 وتم ايداعه بتاريخ  2019-02-07 

برقم ايداع    2144تم التأشير فى تاريخ   07-02-2019   بــ  

6 - عيسي سيد عبدالكريم سالم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   80521 وتم ايداعه بتاريخ  24-11-2019 برقم 

ايداع    17066تم التأشير فى تاريخ   24-11-2019   بــ  

7 - مجدى عبده حسن محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   72983 وتم ايداعه بتاريخ  16-01-2020 برقم 

ايداع    951تم التأشير فى تاريخ   16-01-2020   بــ  

8 - هشام رجب رزق عبود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   84916 وتم ايداعه بتاريخ  21-06-2020 برقم 

ايداع    6584تم التأشير فى تاريخ   21-06-2020   بــ  

9 - حسين شعبان عبدالرازق عيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   111444 وتم ايداعه بتاريخ  

09-05-2022 برقم ايداع    10810تم التأشير فى تاريخ   09-05-2022   بــ  

10 - ضحى كريم محمد صلح الدين حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   102897 وتم ايداعه بتاريخ  

31-10-2021 برقم ايداع    20631تم التأشير فى تاريخ   11-05-2022   بــ  

11 - رامى محمد خليل الراعى  مدير فرع المقيد برقم قيد   111570 وتم ايداعه بتاريخ  12-05-2022 برقم 

ايداع    11117تم التأشير فى تاريخ   12-05-2022   بــ  

12 - احمد محمود احمد عبداللطيف  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   111846 وتم ايداعه بتاريخ  

19-05-2022 برقم ايداع    11766تم التأشير فى تاريخ   19-05-2022   بــ  

13 - ساره ياسر عبد المنعم مصيلحي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   112159 وتم ايداعه بتاريخ  

26-05-2022 برقم ايداع    12425تم التأشير فى تاريخ   26-05-2022   بــ  

14 - محمود على احمد فرغلى  مدير فرع المقيد برقم قيد   112177 وتم ايداعه بتاريخ  29-05-2022 برقم 

ايداع    12471تم التأشير فى تاريخ   29-05-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - احمد احمد محمود محمد احمد الخطيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    98026 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع   12193 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجارة

2 - عاطف نصر رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    47827 قيدت فى 16-02-2016 برقم ايداع   

1806 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

3 - اصبحت على عماد الدين ومدحت ايهاب ابوالعباس   شركة سبق قيدها برقم    68986 قيدت فى 

25-07-2018 برقم ايداع   9909 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

4 - امنية حسنين رفعت و شركائها   شركة سبق قيدها برقم    101112 قيدت فى 26-09-2021 برقم ايداع   

17574 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقه

5 - عمرو ممدوح جمال خاطر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    27470 قيدت فى 06-08-2013 برقم 

ايداع   6617 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه و استلم كل شريك كافة 

حقوقه
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رأس المال

1 - تعديل ليصبح/ محمد نادي حامد الصاوي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     71559 قيدت فى 

18-12-2018 برقم ايداع    16764وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

2 - عبد ا سالم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     95864 قيدت فى 10-05-2021 برقم ايداع    8350وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 18-06-2007 برقم ايداع    

1475وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

4 - مصطفى حسن فرج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     84662 قيدت فى 09-06-2020 برقم ايداع    

6039وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

5 - زكريا محمود محمود و شريكه شركة سبق قيدها برقم     54207 قيدت فى 14-11-2016 برقم ايداع    

11918وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,700,000.000

6 - عمر عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     71029 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع    13806

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

7 - أصبح محمود السيد الدسوقي رمضان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     111681 قيدت فى 2014-12-17 

برقم ايداع    14263وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

8 - أصبح  محمد كامل حسين علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16048 قيدت فى 24-09-2008 برقم 

ايداع    10369وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

9 - اصبح  مصطفى محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     58113 قيدت فى 26-04-2017 برقم 

ايداع    4385وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

10 - زهير محمد منتصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107657 قيدت فى 07-02-2022 برقم ايداع    

3119وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

11 - عاطف عبد الفتاح احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     109147 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    

6169وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

12 - عمر سماره عبد الفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28776 قيدت فى 20-11-2013 برقم ايداع    

8913وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

13 - هادي خالد عبد الفتاح علي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     71807 قيدت فى 25-12-2018 برقم 

ايداع    17268وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

14 - على محمد عبدالعال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     111892 قيدت فى 16-07-1992 برقم ايداع    

4470وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

15 - اصبح شركة احمد فتحي رجب و شريكته شركة سبق قيدها برقم     55380 قيدت فى 01-01-2017 برقم 

ايداع    7وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,200,000.000

16 - هشام ابراهيم ابراهيم عثمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     88306 قيدت فى 04-10-2020 برقم 

ايداع    13128وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

17 - محمود محمد حامد وشريكه احمد محمد شركة سبق قيدها برقم     105440 قيدت فى 16-12-2021 برقم 

ايداع    25046وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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18 - صبرى صلح سيد عبد الرحمن حمودة وشريكته شركة سبق قيدها برقم     112104 قيدت فى 

06-01-2015 برقم ايداع    85وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

19 - شركة المهندس  محمد عاصم محمد عبد الرحمن امام والمهندس عصام كمال عبده تركي شركة سبق قيدها 

برقم     44361 قيدت فى 29-09-2015 برقم ايداع    9391وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - عبد ا سالم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     95864 قيدت فى 10-05-2021 برقم ايداع    8350وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / شقة بالعقار رقم 90 ش احمد 

الزيات الدقي

2 - احمد حمدي عبد الحكيم وشريكه مهند حمدي شركة سبق قيدها برقم     100252 قيدت فى 2021-09-12 

برقم ايداع    16382وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان 

التالي / رقم 4 مطلع الدائري المنيب من المريوطية

3 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 18-06-2007 برقم ايداع    

1475وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي اضافة فرع بالعنوان 

محل بالعقار 14 مول المعز الحي 12 مول المعز الشيخ زايد 6 اكتوبر

4 - محمد الشربيني السيد حميده و شركاه شركة سبق قيدها برقم     53872 قيدت فى 01-11-2016 برقم ايداع    

11394وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل  ليصبح163ع هضبة الهرم 

الهرم

5 - محمد عطية احمد و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     93742 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    

4315وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان / 

مكتب اداري بالعنوان شقه رقم 44 بالدور الرابع بالعقار رقم 5أ ش خاتم المرسلين عمارات بنك مصر العمرانيه 

الغربيه قسم العمرانيه الجيزه

6 - تامر عبد الحميد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     48010 قيدت فى 22-02-2016 برقم ايداع    2079

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/37 الكائن 

بالدور الرضي والول بالمركز التجاري المسمي كونكورد مول

7 - ثريا سابق امام لبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     105911 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    

25946وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان356ش 

فيصل الطالبية

8 - ثريا سابق امام لبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     105911 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    

25946وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 8ش 

محمد صبحي سابقا محمد الحمد الثاني اول فيصل

9 - ثريا سابق امام لبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     105911 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    

25946وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/11 ش 

شهاب المهندسين

10 - زكريا محمود محمود و شريكه شركة سبق قيدها برقم     54207 قيدت فى 14-11-2016 برقم ايداع    

11918وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح بسقيل ش طرادي 

النيل بوار المخرطة اوسيم

11 - اصبح عبدالرحمن عبدالحليم عبدالرحمن عبدالحليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64491 قيدت فى 

22-01-2018 برقم ايداع    1034وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع للشركة بالمقر الكائن في الدور الول شقة رقم 3 - 359 ش الملك فيصل - الجيزة

12 - محمد فوزى عطا عبدالرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94137 قيدت فى 17-03-2021 برقم 

ايداع    5118وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/123  

شارع تقاطع خاتم المرسلين مع شارع عبد الفتاح شلتوت العمرانية الغربية الدور الرابع شقة رقم 401
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13 - أصبح محمود السيد الدسوقي رمضان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     111681 قيدت فى 

17-12-2014 برقم ايداع    14263وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل ليصبح /شقة 4 بالدور الول علوي عمارة عمارة 12مكرر )برج الفاروق شارع ابو بكر الصديق )ترعة 

الوقاف سابقا( من ش الملك فيصل مشعل الهرم

14 - عبدالرحيم قدري محمد يحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     111820 قيدت فى 19-05-2022 برقم 

ايداع    11713وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع 

بالعنوان محل بالعقار 34 ناصيه ش سوهاج ش كورنيش النيل الوراق الجيزه

15 - اصبح شركة احمد فتحي رجب و شريكته شركة سبق قيدها برقم     55380 قيدت فى 2017-01-01 

برقم ايداع    7وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 7ش ابو الفدا  من 

ش مبارك اسباتس الهرم

16 - اصبح شركة احمد فتحي رجب و شريكته شركة سبق قيدها برقم     55380 قيدت فى 2017-01-01 

برقم ايداع    7وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

27ش خالد ابن الوليد شقة 1 مدينة الفردوس 6 اكتوبر

17 - شركه احمد السيد محمد المير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     62191 قيدت فى 24-10-2017 برقم 

ايداع    11711وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع بجعله 

/قطعه 140 المنطقه الصناعيه السادسه ب 6 اكتوبر شارع المصانع

18 - مبروك محمد عبدالرحمن و شريكته شركة سبق قيدها برقم     107132 قيدت فى 24-01-2022 برقم 

ايداع    2035وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان د 1 عمارات الخاء بجوار دار المناسبات - المعادي

19 - مؤسسة عزام و شريكه للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     23963 قيدت فى 2013-02-25 

برقم ايداع    1911وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان 

مول البستان باب اللوق
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النشاط

1 - تعديل ليصبح/ محمد نادي حامد الصاوي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     71559 قيدت فى 

18-12-2018 برقم ايداع    16764 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نشاط 

الشركة الي ادارة الفنادق  وتنظيم الرحلت والتنقل دون النشطة الخاضعة لوزارة السياحة

2 - عمرو عادل عبدالمجيد درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107921 قيدت فى 13-02-2022 برقم 

ايداع    3668 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل ليصبح / توكيلت تجارية و تجارة 

المنتجات الجلدية و منتجات المطاط الصناعي بكافه انواعها و مستلزمتها و الحذية و الملبس و الشنط و الدوات 

الرياضية بكافه انواعها و جميع مستلزماتهم

3 - احمد حمدي عبد الحكيم وشريكه مهند حمدي شركة سبق قيدها برقم     100252 قيدت فى 2021-09-12 

برقم ايداع    16382 وفى تاريخ  09-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تجارة السيارات و 

توكيلت السيارات و النقل و الرحلت و خدمات السيارات

4 - تعديل ليصبح/ الشركة العربية للخدمات المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     29693 قيدت فى 

24-12-2013 برقم ايداع    10289 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل ليصبح / 

التوريدات العمومية

5 - محمد الشربيني السيد حميده و شركاه شركة سبق قيدها برقم     53872 قيدت فى 01-11-2016 برقم ايداع    

11394 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل ليصبح التوريدات العمومية -توريد 

وتركيب وتشغيل و صيانة محطات او اجزاءمن مكونات محطات تحلية المياه و الصرف الصحي والصناعي 

العمال الميكانيكية و الكهربائية واللكترونية و العمال المساندة حفرالبار-تشطيبات معمارية -اعمال لند سكيب 

- شبكات المياه و الري و الزراعة

6 - نهال مصطفى عبد الخر وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     51131 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    

7001 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/التسويق العقاري وتفصيل 

وتجارة وتوريد الملبس والمشغولت اليدوية

7 - اصبح شركة احمد فتحي رجب و شريكته شركة سبق قيدها برقم     55380 قيدت فى 01-01-2017 برقم 

ايداع    7 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تجارة و توزيع  المواد الغذائية و 

خدمات اعمال النظافه ليصبح نشاط الشركة )مقاولت عمومية وتوريدات اجهزة كهربائية وأعمال هندسية و تجارة 

و توزيع  المواد الغذائية و خدمات اعمال النظافه(

8 - هشام ابراهيم ابراهيم عثمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     88306 قيدت فى 04-10-2020 برقم ايداع    

13128 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تصنيع وطباعة العلب والكرتون المضلع 

والتجارة والتوريدات العامة  فيما عدا توريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

والنترنت والملبس العكرية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

9 - محمود محمد حامد وشريكه احمد محمد شركة سبق قيدها برقم     105440 قيدت فى 16-12-2021 برقم 

ايداع    25046 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ورشة نجاره

10 - محمد حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25480 قيدت فى 22-04-2013 برقم ايداع    4072 وفى 

تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح تصدير

11 - هود محمد لطفى الفقى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     76362 قيدت فى 23-06-2019 برقم ايداع    

9021 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التنمية العقارية بكافة اشكالها 

وصورها وانواعها  وتنفيذ جميع أعمال المقاولت ذاتيا.
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12 - مؤسسة عزام و شريكه للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     23963 قيدت فى 2013-02-25 

برقم ايداع    1911 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/توريدات عمومية

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71559   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2018 برقم ايداع    16764 الى   تعديل ليصبح/ محمد نادي حامد الصاوي و شركاه

2 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29693   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-2013 برقم ايداع    10289 الى    تعديل ليصبح/ الشركة العربية للخدمات المتكاملة

3 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95783   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2021 برقم ايداع    8197 الى   تعديل لتصبح / ابراهيم مصطفى و شريكيه

4 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 52710   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2016 برقم ايداع    9523 الى   اصبح/علي الطوخي وشريكه

5 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54564   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-11-2016 برقم ايداع    12484 الى   فاطمة الزهراء ابو بكر محمد احمد و شريكها

6 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 74333   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2019 برقم ايداع    4880 الى   اصبحت ابو الخير فرحات ابو الخير وشريكه نورسين 

للتجارة

7 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 55380   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-2017 برقم ايداع    7 الى   اصبح شركة احمد فتحي رجب و شريكته

8 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98420   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-07-2021 برقم ايداع    12907 الى   اصبح خالد احمد التقي و شريكه

9 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39654   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2015 برقم ايداع    2210 الى   محمد حسان النوبي احمد وشريكه

10 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29774   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-2013 برقم ايداع    10424 الى   اصبح محمود محمد صلح عويس وعبير عبد العزيز 

وشركائهما

11 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23963   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2013 برقم ايداع    1911 الى   مؤسسة عزام و شريكه للتوريدات العمومية
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الشخاص

1 - حامد زينهم حامد علي  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    22806   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2013 برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2013  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

2 - فاطمة زينهم حامد علي النمس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22806   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2013 برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2013  بــ :  

3 - عماد حامد علي عبد الجواد  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    25480   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2013 برقم ايداع   4072 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2013  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

4 - رضا ابراهيم محمد حميده  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25480   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2013 برقم ايداع   4072 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2013  بــ :  الدارة الشركة والتوقيع عنها 

للشريكين صبري حامد علي عبدالجواد و الشريكه رضاابراهيم محمد حميده مجتمعين او منفردين

5 - محمد حامد علي عبد الجواد  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    25480   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2013 برقم ايداع   4072 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2013  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

6 - زكريا محمود محمود عبد المجيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    54207   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2016 برقم ايداع   11918 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2016  بــ :  تعديل ليصبح // اقر جميع 

الشركاء بتولي السيد/زكريا محمود تمثيل الشركة امام الغير و امام الجهات الحكومية كما يتولى اعمال الدارة 

المعتادة و التوقيع عن الشركة و توقيع صرف الشيكات و عقود القروض و الرهن التجاري و التسهيلت البنكية و 

بع و شاء السيارات لشركة و التعامل مع شركات الغذية المختلفه و اخذ التوكيلت و اعتماد المستندات و 

الصرف و هو القائم بكافه العمال الخاصه بغرض الشركة و تجارتها في الداخل و الخارج وكما يجوز له ان 

يوكل غيره في كل او بعض اختصاص الشركة

7 - مصطفي محمود السيد الباجوري  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    111681   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   14263 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  

8 - مجدي عطا محمد عطا  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    111681   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-17 

برقم ايداع   14263 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه حقوقه

9 - عبدالرحمن محمود على احمد  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    111681   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   14263 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حفوفه

10 - محمود السيد الدسوقى رمضان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    111681   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   14263 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  تعجيل / حق الدارة و التوقيع 

و التعامل مع البنوك عن الشركة تكون للشريك الول وحده السيد/محمود السيد الدسوقي رمضان

11 - عمرو محمد صلح عبد ربه  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    64491   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   1034 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

12 - سيد يوسف احمد سويفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2941   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2007 برقم ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2018  بــ :  ادارة الشركة و التوقيع عنها 

موكلة الي الشريك المتضامن السيد/ سيد يوسف احمد يوسف و له الحق بالتوقيع علي العقود باشكالها و انواعها و 

عقود القتراض و الرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول امام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق و امام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك و له الحق

13 - جهاد سيد يوسف  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    2941   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2007 برقم 

ايداع   3055 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2018  بــ :  
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14 - مصطفى حسن فرج يونس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    84662   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2020 برقم ايداع   6039 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2020  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح / حق الدارة و التوقيع و حق التعامل مع البنوك في جميع الجراءات و سحب و ايداع و صرف الشيكات 

و القتراض و الستدانة و فتح و اغلق الحسابات بالشركة مكفولة للشريك المتضامن السيد/مصطفى حسن فرج 

يونس منفردا فيما يحقق اغراض الشركة و له حق توكيل الغير

15 - خالد زكريا عبد العليم علي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13249   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2008 برقم ايداع   6983 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2020  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع / 

يمتلك جميع الطراف مجتمعين او منفردين ما عدا الطرف الخامس)محمد علي محمد محمد( حق الدارة والتوقيع 

و التعامل مع كافه المصالح الحكومية وغيرهاو القطاع العام و الخاص و كذلك يمتلك جميع الطراف مجتمعين او 

منفردين ما عدا الطرف الخامس حق التعامل مع جميع البنوك في جميع الجراءات من سحب و ايداع و صرف 

الشيكات و فتح وغلق الحسابات كما يمتلك جميع الطراف مجتمعين فقط ما عدا الطرف الخامس حق القتراض و 

الرهن و البيع لصول الشركة

16 - محمد علي محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13249   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2008 برقم ايداع   6983 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2020  بــ :  

17 - حنا عزمى زخارى خله  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    95672   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2021 برقم ايداع   7987 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع للطرف 

الول منفردا وله حق القتراض والرهن بأسم الشركة من البنوك وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع علي عقود تعديل وعقود تأسيس 

الشركات والدخول بها باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بألجل  وله حق توكيل او تفويض  الغير في كل او بعض ما ذكر

18 - المير بسيونى امين همام  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    102988   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   20794 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  اصبح الدارة و التوقيع 

للشريكين المتضانين مجتمعين او منفردين او من ينوب عنهما قانونا و ل يعتد بأي توقيع علي خلف ذلك و لهم 

الحق في التعامل مع البنوك نيابة عن الشركة و كافه المصالح الحكومية و كذلك لهما الحق في توكيل او تفويض 

الغير نيابة عنهم مجتمعين او منفردين الول والثاني النفراد بالتوقيع علي ان يكون ذلك بعوان الشركة و في 

المسائل المتعلقة بتحقيق اغراض الشركة و ممارسة نشاطها المباشر

19 - احمد مصطفى محمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    94927   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   6609 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  اصبحت/ الدارة و التوقيع 

لتكون مكفولة للطرف الول و الثاني منفردين او مجتمعين و هم المسئولين امام جميع الجهات الحكومية و الغير 

حكومية و لهم الحق في توكيل الغير و لهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط  ان تكون العمال التي 

تصدر منهم ياسم الشركة و لتحقيق اغراضها و لتكون نافذه في حق الشركة و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و كافه صور التعامل مع البنوك و 

القتراض من البنوك و الرهن

20 - اسراء خلف علي سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    107657   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-07 

برقم ايداع   3119 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  

21 - هيثم نادى حامد الصاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71559   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   16764 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  
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22 - محمد عوض عبد الحليم هجرس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    95783   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   8197 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح للطرف الول منفردا )ابراهيم مصطفى محمد محمود( ماعدا التعاملت البنكية فتكون للطرف الول 

المتضامن و الطرف الثالث )ابراهيم مصطفى محمد محمود و محمد عوض عبدالحليم هجرس(مجتمعين فقط في 

كافه التعاملت البنكية من فتح الحسابات البنكية و تعديلها و سحب ايداع المبالغ و القتراض و الرهن و لهم 

مجتمعين فقط حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر علي ان يتحمل الطرف الول )ابراهيم 

مصطفى محمد محمود( منفردا كافة التعاملت الحكومية و الغير حكومية و الجهات الدارية و سداد مستحقات بما 

فيها مستحقات الضرائب بمافه انواعها و خلفه

23 - مروه عادل شعبان اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    111620   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   11218 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

24 - مجدي بدر مصطفى علي زايد  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    54564   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   12484 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  تم خروج  الشريك و استلمه 

كافه حقوقه

25 - فاطمة الزهراء ابو بكر محمد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    54564   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-11-2016 برقم ايداع   12484 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  حق التوقيع مجتمعين 

او منفردين و ان يكون الطرف الول السيد / فاطمة الزهراء ابو بكر محمد احمد المدير المسئول امام كافه الجهات 

الحكومية و غير الحكومية التي تتعامل معها الشركة

26 - ابو الخير فرحات ابو الخير عبد الحليم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    74333   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2019 برقم ايداع   4880 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  تعديل حق الدارة و 

التوقيع ليصبح للشريك الول ابو الخير فرحات ابو الخير منفردا و له كافه السلطات في تمثيل الشركة لدى كافه 

الجهات الحكومية و القطاعين العام و الخاص و الستثمار و البنوك و الفراد و له حق القتراض و السحب و 

اليداع و الرهن لدي البنوك و للشريك حق ان يزكل او يفوض من يرياه في كل او عض اختصاصات الشركة و 

في حدود اغراضها

27 - احمد محسن سالم مصطفى  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    55380   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   7 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

28 - سلوى محمود بكرري محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    55380   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   7 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

29 - احمد فوزى صلح عبدالحفيظ  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    55380   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   7 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

30 - محمد خالد احمد التقي  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    98420   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-25 

برقم ايداع   12907 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه كافه حقوقه

31 - خالد احمد التقى سليمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    98420   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2021 برقم ايداع   12907 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تعديل ليصبح / حق الدارة و 

التوقيع للشريكين مجتمعين او منفردين و لهم كافه السلطات و الصلحيات لتحقيق اغراض الشركة و لكل منهما 

حق النفراد بالدارة و التوقيع و التعاقدات و التعهدات و المعاملت و التعامل مع البنوك في اليداع و السحب و 

فتح حساب باسم الشركة و صرف  و اصدار الشيكات بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهما تخص الشركة و 

ضمن اغراضها و لصالحها او من ينوب عنهم في كل ما سبق

32 - حسان النوبى احمد محمد  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    39654   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2015 برقم ايداع   2210 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خروج الشريك لوفاته و دخول 

الورثة كشركاء موصيين
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33 - محمد حسان النوبي احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39654   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2015 برقم ايداع   2210 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  الدارة و التوقيع للسيد محمد 

حسان النوبي احمد منفردا ول يجوز له بيع او رهن او التصرف في اصول الشركة ال بموافقة كتابية مسبقة من 

الطرف الخر

34 - محمود محمد صلح عويس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29774   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2013 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليكون 

حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/محمود محمد صلح عويس و 

الشريكة المتضامنه السيده/عبير عبدالعزيز سعداوي عزام و الشريك المتضامن السيد/ عبدالعزيز محمد صالح 

احمد مجتمعين فقط ولهم الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و  كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الجسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهم الحق في 

تعيين و عزل مستحدمي ووكلء الشركةو تحديد مرتباتهم و  اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل 

و بيع وتسديد كافه السندات الذنية و التجارية و ابرام كافه العقود و  المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق التوقيععلي عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السياؤات باسم الشركة و لمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض و الرهن باسم الشركة و 

كذلك لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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تجديد افراد

1 - احمد حسين سلم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20745   قيدت فى   18-03-2009 برقم ايداع    

2874 وفى تاريخ  04-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-03-17

2 - تعديل السم التجارى ليصبح  سعاد عبد الفتاح عبد الجواد جويلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294   قيدت 

فى   16-05-2007 برقم ايداع    295 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-15

3 - حامد محمد السيد ابو حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9529   قيدت فى   06-03-2008 برقم ايداع    

2697 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-05

4 - سامح محمود محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39894   قيدت فى   12-03-2015 برقم ايداع    

2567 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-11

5 - جيهان علي محمد عزازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43345   قيدت فى   16-08-2015 برقم ايداع    

7875 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

6 - باسم فتحي حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55976   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    

984 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

7 - محمد شعبان عبده حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57057   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

2694 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

8 - بلل كارم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58358   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

4753 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

9 - علء احمد عتريس حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58385   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

4793 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

10 - عصام على محمدين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2032   قيدت فى   09-07-2007 برقم ايداع    

2095 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-08

11 - عبد المنعم محمد فهمي راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4539   قيدت فى   01-10-2007 برقم ايداع    

4813 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-30

12 - حامد السيد السيد جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31974   قيدت فى   02-04-2014 برقم ايداع    

3341 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

13 - محمود السيد محمود عصران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34805   قيدت فى   13-08-2014 برقم 

ايداع    8190 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-12

14 - عباس محمد السيد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39609   قيدت فى   02-03-2015 برقم ايداع    

2136 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

15 - مصطفى عبد العظيم علي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39812   قيدت فى   10-03-2015 برقم 

ايداع    2455 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

16 - حظ سعيد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43410   قيدت فى   18-08-2015 برقم ايداع    

7972 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

17 - اسامه عيد عبد المعطي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48197   قيدت فى   01-03-2016 برقم 

ايداع    2388 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

18 - احمد حسن علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50535   قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    

6062 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

19 - انور السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50837   قيدت فى   06-06-2016 برقم ايداع    

6552 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

20 - رضا خميس محمد صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54359   قيدت فى   20-11-2016 برقم ايداع    

12159 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19
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21 - احمد ابراهيم جوده مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55769   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

22 - كريم فراج ابراهيم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55911   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

877 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

23 - محمد سعيد عبد الصادق محمد دنيا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56022   قيدت فى   2017-01-29 

برقم ايداع    1043 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

24 - محمد احمد محمد الشبيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57512   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

3439 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

25 - معتز محمد مندوه اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111580   قيدت فى   19-10-2011 برقم 

ايداع    18559 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

26 - خالد عبد الجابر فهمى احمد الجالس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20662   قيدت فى   2009-03-16 

برقم ايداع    2776 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

27 - ايمن فتحي عبد الحميد بصبوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21738   قيدت فى   22-04-2009 برقم 

ايداع    4210 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-21

28 - جميل امام بديع دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28084   قيدت فى   22-10-2013 برقم ايداع    

7842 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-21

29 - مارية فرح عوض صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36539   قيدت فى   29-10-2014 برقم ايداع    

10777 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

30 - خالد محمود شحاته بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37537   قيدت فى   04-12-2014 برقم ايداع    

12248 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

31 - الباجى صديق الباجى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46034   قيدت فى   08-12-2015 برقم 

ايداع    11934 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

32 - اسامه محمد محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48383   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

2657 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

33 - الشوربجي للمواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49770   قيدت فى   24-04-2016 برقم ايداع    

4886 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

34 - شعبان صالح السيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51122   قيدت فى   19-06-2016 برقم 

ايداع    6989 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

35 - عماد عبد ا الياس عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52420   قيدت فى   23-08-2016 برقم 

ايداع    9053 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

36 - ثروت محمود عبد اللطيف حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53863   قيدت فى   2016-11-01 

برقم ايداع    11379 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

37 - محمد احمد عبد الكريم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55301   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

13681 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

38 - عماد الدين عبد القادر صديق مهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56723   قيدت فى   2017-02-27 

برقم ايداع    2163 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

39 - امل رمضان علي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57770   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

3855 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

40 - سعيد عبدا يوسف مسيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58910   قيدت فى   28-05-2017 برقم ايداع    

5705 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

41 - مدحت مكرم خليل تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58979   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    5819 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

42 - فادى وجية حنا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59054   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

5921 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31
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43 - اسلم سعيد ابراهيم مدبولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59116   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

6035 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

44 - محمود عبد الله منيس خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53   قيدت فى   10-05-2007 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

45 - مجدي صبحي تادرس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   427   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

428 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

46 - محمد احمد محمد عبد الرحمن عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   753   قيدت فى   2007-05-31 

برقم ايداع    760 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

47 - اشرف احمد على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6445   قيدت فى   05-12-2007 برقم ايداع    

9876 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-04

48 - ايمن يوسف عبده عجايبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12779   قيدت فى   03-06-2008 برقم ايداع    

6431 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-02

49 - نجوان محمد المهدي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35237   قيدت فى   01-09-2014 برقم 

ايداع    8807 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

50 - على احمد على عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36408   قيدت فى   22-10-2014 برقم ايداع    

10561 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

51 - شيماء ابراهيم محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38684   قيدت فى   22-01-2015 برقم 

ايداع    747 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

52 - حسين شلبى سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42217   قيدت فى   15-06-2015 برقم ايداع    

6148 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

53 - احمد محمد احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43015   قيدت فى   30-07-2015 برقم ايداع    

7400 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

54 - ممدوح رفعت طه على الصابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45468   قيدت فى   17-11-2015 برقم 

ايداع    11088 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-16

55 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50357   قيدت فى   18-05-2016 برقم ايداع    

5778 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

56 - احمد مصطفى عبد العزيز قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50888   قيدت فى   07-06-2016 برقم 

ايداع    6628 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

57 - اكرامي علي توفيق علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51472   قيدت فى   12-07-2016 برقم ايداع    

7548 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

58 - حماد لطيف ابو الخير جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53223   قيدت فى   05-10-2016 برقم ايداع    

10335 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

59 - محمد طه محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111545   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

8287 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

60 - مها احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8753   قيدت فى   17-02-2008 برقم ايداع    

1810 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-16

61 - السيد مهنى فرحات حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12147   قيدت فى   18-05-2008 برقم ايداع    

5680 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-17

62 - الطحان للزجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14724   قيدت فى   05-08-2008 برقم ايداع    8747 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-08-04

63 - قناوى فهمى قناوى عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15086   قيدت فى   19-08-2008 برقم 

ايداع    9182 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-08-18

64 - اشرف حسين احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23179   قيدت فى   23-01-2013 برقم ايداع    

848 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22
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65 - هنيه كمال مصطفى الصباحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31518   قيدت فى   17-03-2014 برقم 

ايداع    2607 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

66 - قنديل للنجف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34674   قيدت فى   07-08-2014 برقم ايداع    7938 وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-06

67 - اشرف شلبي سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40322   قيدت فى   30-03-2015 برقم ايداع    

3224 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

68 - وليد خليفة زهري خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40943   قيدت فى   26-04-2015 برقم ايداع    

4224 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

69 - مراد فوزي احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44439   قيدت فى   04-10-2015 برقم ايداع    

9505 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

70 - تهانى عبد العزيز حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44899   قيدت فى   25-10-2015 برقم 

ايداع    10185 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

71 - عصام لبيب نصر منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46628   قيدت فى   31-12-2015 برقم ايداع    

13806 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

72 - حسن جمال احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53992   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

11590 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

73 - محمود محمد ابو شادي الحفناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57293   قيدت فى   20-03-2017 برقم 

ايداع    3069 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

74 - احمد رجب محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57955   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

4148 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

75 - محمد رمضان عبد المطلب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57975   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    4173 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

76 - عزيز حسين عزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58008   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

4218 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

77 - احمد عز العرب احمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7905   قيدت فى   24-01-2008 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-23

78 - شيماء عبد السلم محمد صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32184   قيدت فى   10-04-2014 برقم 

ايداع    3659 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-09

79 - ابراهيم سالم محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41555   قيدت فى   19-05-2015 برقم ايداع    

5138 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

80 - اشرف زينهم عبد الرحمن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47042   قيدت فى   18-01-2016 برقم 

ايداع    603 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

81 - سلمه سعيد سلمه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47467   قيدت فى   03-02-2016 برقم ايداع    

1233 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

82 - محمد ياسين ذكى عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47541   قيدت فى   07-02-2016 برقم ايداع    

1349 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

83 - عصام هارون هاشم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49997   قيدت فى   05-05-2016 برقم ايداع    

5249 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

84 - نعمه حسن محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50854   قيدت فى   06-06-2016 برقم ايداع    

6581 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

85 - على سيد على رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55193   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

13511 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

86 - محسن عطيه محمد عنبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55693   قيدت فى   15-01-2017 برقم ايداع    

509 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14
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87 - محمد جمال احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57364   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    

3195 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

88 - جيمي مكرم كرلس جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57530   قيدت فى   30-03-2017 برقم ايداع    

3469 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

89 - عادل محمد شوقى سامى محمد النجدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57996   قيدت فى   2017-04-20 

برقم ايداع    4202 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

90 - حمدى حسن نصر على محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59320   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    6369 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

91 - اشرف جمعه كامل جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6598   قيدت فى   10-12-2007 برقم ايداع    

7951 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-09

92 - جوده عيد عبد العزيز عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32579   قيدت فى   30-04-2014 برقم 

ايداع    4295 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

93 - مروه عاطف ابو سريع المصري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35523   قيدت فى   10-09-2014 برقم 

ايداع    9219 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

94 - ايمن موريس رشيد اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42758   قيدت فى   12-07-2015 برقم 

ايداع    6991 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

95 - حمدى تبارك عبد البديع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45781   قيدت فى   30-11-2015 برقم 

ايداع    11575 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

96 - محمد فارس طه طه الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45899   قيدت فى   03-12-2015 برقم 

ايداع    11743 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

97 - علما عبد الرحيم محمد فرج الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47403   قيدت فى   2016-02-02 

برقم ايداع    1133 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

98 - عفاف رياض اسكندر صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47644   قيدت فى   09-02-2016 برقم 

ايداع    1491 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

99 - محمود شحاته السيد العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48268   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

2490 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

100 - اسلم سمير نور الدين عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52865   قيدت فى   19-09-2016 برقم 

ايداع    9763 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

101 - محمد عبد المنعم اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55024   قيدت فى   18-12-2016 برقم 

ايداع    13243 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

102 - ايمن جمال ربيع سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56047   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

103 - عبد ا رمضان عبد النبي فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57147   قيدت فى   2017-03-15 

برقم ايداع    2845 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

104 - اشرف احمد صديق سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57368   قيدت فى   23-03-2017 برقم 

ايداع    3203 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

105 - احمد عبد المنعم احمد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57839   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    3964 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

106 - احمد مصطفى عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57936   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    4124 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

107 - عمر مرضى عمر على عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58426   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    4874 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

108 - احمد نجيب بكرى خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58531   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

5072 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13
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109 - علي حسن علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58568   قيدت فى   15-05-2017 برقم ايداع    

5144 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

110 - عمر فتحي عباده عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58891   قيدت فى   25-05-2017 برقم 

ايداع    5674 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

111 - عبد العزيز عصام عبد العزيز سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23637   قيدت فى   2013-02-12 

برقم ايداع    1471 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

112 - محمد عبد الحميد محمد بديوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25380   قيدت فى   17-04-2013 برقم 

ايداع    3922 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

113 - مسلم غانم مسلم غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25946   قيدت فى   14-05-2013 برقم ايداع    

4737 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-13

114 - ايمن فوزى ابو سريع المير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30335   قيدت فى   23-01-2014 برقم 

ايداع    711 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-22

115 - منى رجب محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34295   قيدت فى   13-07-2014 برقم ايداع    

7345 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-12

116 - هانى سيد صبره عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35262   قيدت فى   01-09-2014 برقم ايداع    

8845 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

117 - جميله محمد حسين عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38757   قيدت فى   27-01-2015 برقم 

ايداع    852 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

118 - كوافير حريمى ريهام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39010   قيدت فى   05-02-2015 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

119 - مايكل ناجح كامل اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39514   قيدت فى   25-02-2015 برقم 

ايداع    1994 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

120 - محمد عبد الجواد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41044   قيدت فى   29-04-2015 برقم 

ايداع    4374 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

121 - امين كليب محمود سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45325   قيدت فى   12-11-2015 برقم ايداع    

10867 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

122 - محمود عبد القادر على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47073   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    652 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

123 - وحيد فوزي احمد الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50151   قيدت فى   11-05-2016 برقم ايداع    

5475 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

124 - عبد الستار محمد عبد الحكيم رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50542   قيدت فى   2016-05-24 

برقم ايداع    6070 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

125 - وداد اسماعيل عبد الوراث اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50655   قيدت فى   2016-05-29 

برقم ايداع    6267 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

126 - شريف احمد محمود سيد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54140   قيدت فى   10-11-2016 برقم 

ايداع    11822 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

127 - محمد احمد محمد عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54354   قيدت فى   20-11-2016 برقم 

ايداع    12151 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

128 - عصام سيد انور حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54593   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

12529 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

129 - وجيه هرفى وهبة عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55732   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

568 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

130 - مجدي ابراهيم فهيم اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56529   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    1839 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18
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131 - محمد عبد الباسط امين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56631   قيدت فى   22-02-2017 برقم 

ايداع    2006 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

132 - محمد احمد عباس عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57406   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

3269 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

133 - رمضان زكى عشرى عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58157   قيدت فى   2017-04-27 

برقم ايداع    4450 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

134 - محمد عبد الباسط محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58252   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    4596 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

135 - محسن عبدالرحيم شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58343   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

4730 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

136 - ناهد ذكي فريد ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58386   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

4794 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

137 - احمد عبد الحفيظ علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58434   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    4889 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

138 - طارق عواد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58621   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

5224 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

139 - سامى عبد الحميد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   629   قيدت فى   28-05-2007 برقم 

ايداع    633 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

140 - باسم وليم امين يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8805   قيدت فى   18-02-2008 برقم ايداع    

1873 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-02-17

141 - محمد محمد على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10724   قيدت فى   08-04-2008 برقم ايداع    

4053 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-07

142 - السيد محمود عبد ا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28301   قيدت فى   31-10-2013 برقم ايداع    

8178 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-30

143 - محمود محمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29902   قيدت فى   02-01-2014 برقم 

ايداع    58 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-01

144 - ايمن مهران محمود مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31285   قيدت فى   06-03-2014 برقم 

ايداع    2230 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-05

145 - عادل سعيد عبد السلم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34815   قيدت فى   13-08-2014 برقم 

ايداع    8201 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-12

146 - احمد السيد محمد ابراهيم بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37250   قيدت فى   24-11-2014 برقم 

ايداع    11809 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

147 - خالد صلح طه محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37335   قيدت فى   26-11-2014 برقم 

ايداع    11934 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

148 - منى الجمل لتجميل العرائس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37480   قيدت فى   01-12-2014 برقم 

ايداع    12159 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

149 - محمد سعيد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39619   قيدت فى   02-03-2015 برقم 

ايداع    2149 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

150 - نعمه نصر الصاوى نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39925   قيدت فى   15-03-2015 برقم ايداع    

2613 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

151 - حسين محمد حسين صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41227   قيدت فى   06-05-2015 برقم ايداع    

4632 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

152 - عبد العليم يوسف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44615   قيدت فى   12-10-2015 برقم 

ايداع    9769 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11
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153 - رامز رشاد بولس مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46430   قيدت فى   24-12-2015 برقم ايداع    

14463 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

154 - ياسر محمد عبد الحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51274   قيدت فى   26-06-2016 برقم 

ايداع    7221 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

155 - عاطف قطب عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51368   قيدت فى   03-07-2016 برقم 

ايداع    7368 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

156 - ايمن فهمى عبد البارى عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52971   قيدت فى   2016-09-22 

برقم ايداع    9936 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

157 - حازم عبد ا زكي عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56111   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    1202 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

158 - محمد ابو سريع محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57381   قيدت فى   23-03-2017 برقم 

ايداع    3224 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

159 - محمد عبد المتعال اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58856   قيدت فى   2017-05-24 

برقم ايداع    5624 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

160 - فاطمة محمد يوسف الجزيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58857   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    5625 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

161 - عادل رجب علي حمد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59403   قيدت فى   19-06-2017 برقم ايداع    

6503 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

162 - يسري عبد العزيز عبد التواب العريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152   قيدت فى   2007-05-13 

برقم ايداع    152 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

163 - محمد عبد الرحيم عبد اللطيف عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179   قيدت فى   

14-05-2007 برقم ايداع    179 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

164 - هشام محمد عبد الرزاق البطوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1039   قيدت فى   09-06-2007 برقم 

ايداع    1058 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-08

165 - سلمه عبد الرحمن خليل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7044   قيدت فى   02-06-2013 برقم 

ايداع    5376 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

166 - سلمة عبد الرحمن خليل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7044   قيدت فى   27-12-2007 برقم 

ايداع    7553 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-26

167 - عماد فاروق ويصا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15408   قيدت فى   30-08-2008 برقم 

ايداع    9589 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-29

168 - مروه سمير امين حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21301   قيدت فى   07-04-2009 برقم ايداع    

3570 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

169 - مروه سمير امين حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21301   قيدت فى   07-04-2009 برقم ايداع    

3571 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

170 - محمود عمر احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25595   قيدت فى   28-04-2013 برقم ايداع    

4243 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-27

171 - امين محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33879   قيدت فى   23-06-2014 برقم ايداع    

6704 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

172 - عماد ابو عمره عكاشه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38476   قيدت فى   14-01-2015 برقم 

ايداع    439 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

173 - مايكل سمير عياد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38844   قيدت فى   01-02-2015 برقم ايداع    

987 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-31

174 - عزيز سريع كامل واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49385   قيدت فى   12-04-2016 برقم ايداع    

4265 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11
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175 - محمد نجيب محمد جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50266   قيدت فى   15-05-2016 برقم ايداع    

5644 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

176 - اسراء سعيد ابراهيم الدسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50286   قيدت فى   16-05-2016 برقم 

ايداع    5674 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

177 - سهام عبد الرحمن فرج عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50770   قيدت فى   2016-06-02 

برقم ايداع    6449 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

178 - حسين مسلم حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54857   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

12975 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

179 - عمر عبد المنعم عبد المنطلب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55735   قيدت فى   2017-01-16 

برقم ايداع    575 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

180 - سناء محمد يحيى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57155   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

2858 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

181 - محمد رشدى عبد المجيد عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1169   قيدت فى   13-06-2007 برقم 

ايداع    1187 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-06-12

182 - هيثم عبد اللطيف عبد الونيس سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18134   قيدت فى   2008-12-18 

برقم ايداع    12911 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

183 - بقالة خيريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18621   قيدت فى   06-01-2009 برقم ايداع    201 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-05

184 - احمد مبروك حمزه مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24871   قيدت فى   06-01-2015 برقم 

ايداع    141 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-05

185 - احمد مبروك حمزه مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24871   قيدت فى   01-04-2013 برقم 

ايداع    3212 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-31

186 - محمد جلل عباس نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34097   قيدت فى   02-07-2014 برقم 

ايداع    7031 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-01

187 - عاطف وجيه محمد الشرقبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37645   قيدت فى   09-12-2014 برقم 

ايداع    12412 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-08

188 - اشرف رفعت محمد عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40672   قيدت فى   15-04-2015 برقم 

ايداع    3811 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

189 - خالد عبد الباسط للستيراد و التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41049   قيدت فى   2015-04-29 

برقم ايداع    4379 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

190 - رضا محمد رضوان عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48110   قيدت فى   2016-02-25 

برقم ايداع    2241 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

191 - محمد عبد التواب امام ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49480   قيدت فى   14-04-2016 برقم 

ايداع    4424 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

192 - رمضان محمد حسن سويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50383   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    5834 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

193 - احمد فتحى احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50517   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

6031 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

194 - محمود محمد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51897   قيدت فى   02-08-2016 برقم 

ايداع    8129 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

195 - هاني قليني حبيب قليني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54176   قيدت فى   13-11-2016 برقم ايداع    

11869 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

196 - رجب عبد المجيد رجب عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54516   قيدت فى   2016-11-24 

برقم ايداع    12416 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23
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197 - جمال عبد الباسط عبد ا ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56002   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    1015 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

198 - ابراهيم فتح ا محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58599   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    5184 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

199 - محمد محمود عبدالفتاح ابوشوشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58715   قيدت فى   2017-05-18 

برقم ايداع    5354 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

200 - منى عبد النبى احمد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58770   قيدت فى   23-05-2017 برقم 

ايداع    5493 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

201 - على سعد علم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59419   قيدت فى   19-06-2017 برقم ايداع    

6538 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

202 - محمد ابراهيم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111899   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    1724 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

203 - خيرى محمد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   325   قيدت فى   17-05-2007 برقم ايداع    

326 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

204 - حسنين عبد الفتاح حسنين عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368   قيدت فى   14-01-2010 برقم 

ايداع    50 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

205 - حسنين عبد الفتاح حسنين عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368   قيدت فى   19-05-2007 برقم 

ايداع    369 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

206 - حسنين عبد الفتاح حسنين عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368   قيدت فى   22-06-2014 برقم 

ايداع    6659 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

207 - حسنين عبد الفتاح حسنين عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368   قيدت فى   22-07-2008 برقم 

ايداع    8298 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

208 - سيد جابر رياض خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   438   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

439 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

209 - محمد عاطف عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   905   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    818 

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

210 - احمد رشدى فرج عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4736   قيدت فى   09-10-2007 برقم ايداع    

5028 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-08

211 - صالح محمد محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6779   قيدت فى   15-12-2007 برقم ايداع    

7251 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-14

212 - هاله فتحي علي حامد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12220   قيدت فى   20-05-2008 برقم 

ايداع    5765 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-19

213 - خير احمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14290   قيدت فى   20-07-2008 برقم ايداع    

8233 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

214 - سعيد محمد ابراهيم بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14330   قيدت فى   21-07-2008 برقم ايداع    

8284 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-20

215 - سعيد فارس طه طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22335   قيدت فى   24-12-2012 برقم ايداع    

2218 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-23

216 - رضا حسين حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41254   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

4672 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

217 - صبرى حسين السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43594   قيدت فى   25-08-2015 برقم ايداع    

8264 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

218 - عصام حسني محمود عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44712   قيدت فى   2015-10-15 

برقم ايداع    9900 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14
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219 - اسامة يحيى على شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46800   قيدت فى   10-01-2016 برقم ايداع    

220 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

220 - محمد ابو الحمد محمود عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46811   قيدت فى   10-01-2016 برقم 

ايداع    244 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

221 - عبد العزيز للستيراد والتوريدات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46844   قيدت فى   

11-01-2016 برقم ايداع    294 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-10

222 - عزه بركات عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46986   قيدت فى   14-01-2016 برقم 

ايداع    513 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

223 - محمود طارق خلف معتوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52120   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    8568 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

224 - احمد محمد عبد البارى صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52978   قيدت فى   22-09-2016 برقم 

ايداع    9943 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

225 - رفاعى صالح على طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53684   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

11073 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

226 - محمد محمد عبد العزيز عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56392   قيدت فى   2017-02-13 

برقم ايداع    1623 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

227 - محمود عبد الكريم عبد الصبور عامر نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57621   قيدت فى   

05-04-2017 برقم ايداع    3639 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-04

228 - محمد حسن محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57718   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

3787 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

229 - ممدوح عبد المنعم النادي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236   قيدت فى   15-05-2007 برقم 

ايداع    237 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

230 - محمد شعبان محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   257   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

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

231 - هلل مختار احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   423   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

424 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

232 - عيد مريد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8668   قيدت فى   13-02-2008 برقم ايداع    

1707 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

233 - محمد سيد بدوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10363   قيدت فى   30-03-2008 برقم ايداع    

3635 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-29

234 - صيدلية الدكتور احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11782   قيدت فى   08-05-2008 برقم 

ايداع    5270 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

235 - توبة كامل عبد المنعم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13201   قيدت فى   16-06-2008 برقم ايداع    

6924 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

236 - اشرف رمضان ابو الحسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21890   قيدت فى   06-12-2012 برقم 

ايداع    1624 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-05

237 - جمال عبد الرحيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35617   قيدت فى   15-09-2014 برقم 

ايداع    9349 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

238 - يونان ناجى جاد جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37419   قيدت فى   30-11-2014 برقم ايداع    

12061 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

239 - حمدى رياض توفيق سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42554   قيدت فى   01-07-2015 برقم ايداع    

6661 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30
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240 - احمد محمد محمد محمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44662   قيدت فى   13-10-2015 برقم 

ايداع    9835 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

241 - حسن حسنى حافظ محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44814   قيدت فى   21-10-2015 برقم 

ايداع    10056 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

242 - مصطفى علي اسماعيل شيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46773   قيدت فى   06-01-2016 برقم 

ايداع    183 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

243 - اسلم ناعوم ثابت سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49143   قيدت فى   03-04-2016 برقم ايداع    

3878 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

244 - احمد محمد ابراهيم عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54946   قيدت فى   13-12-2016 برقم 

ايداع    13125 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

245 - عمرو جابر كامل عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56871   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

2384 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

246 - محمد جمعه جودة عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56873   قيدت فى   05-03-2017 برقم 

ايداع    2393 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

247 - زكريا عبد الرؤف المهدي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57681   قيدت فى   2017-04-06 

برقم ايداع    3717 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

248 - نادر محمد عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58643   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    5254 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

249 - رزق ا ناجي مريد صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58721   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    5394 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

250 - نرمين نادر عدلي رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58836   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    5592 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

251 - كريستيان سيداروس سيداروس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   281   قيدت فى   2007-05-16 

برقم ايداع    282 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

252 - فاتن محروس محمد الشنديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   496   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    

498 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

253 - عبد الرحمن محمد محمد عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7918   قيدت فى   2008-01-24 

برقم ايداع    879 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-23

254 - هشام لصيانة المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16994   قيدت فى   04-11-2008 برقم ايداع    

11527 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-03

255 - نور الدين حسين عيسى العكب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17223   قيدت فى   11-11-2008 برقم 

ايداع    11814 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10

256 - نور الدين حسين عيسى العكب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17223   قيدت فى   11-11-2008 برقم 

ايداع    11815 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10

257 - حسن عبد السميع حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45358   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    10914 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

258 - طه عبد الفتاح احمد خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45804   قيدت فى   01-12-2015 برقم ايداع    

11609 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

259 - منى مصطفى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47331   قيدت فى   31-01-2016 برقم 

ايداع    1026 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

260 - بخيت كمال محمد دويك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55155   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

13451 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

261 - ايهاب نافع الديب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55577   قيدت فى   09-01-2017 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08
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262 - سعد على معوض السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56952   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

2522 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

263 - علي مصطفى علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58767   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

5496 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

264 - امجد رمضان محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3348   قيدت فى   21-08-2007 برقم ايداع    

3308 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-20

265 - سامي محمد عبد ا حرحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5000   قيدت فى   24-10-2007 برقم ايداع    

5314 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-23

266 - نصر احمد موسى سعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11714   قيدت فى   07-05-2008 برقم ايداع    

5191 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

267 - صيدلية د سوريا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15967   قيدت فى   21-09-2008 برقم ايداع    

10271 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-20

268 - اسامه سعد محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18915   قيدت فى   18-01-2009 برقم ايداع    

573 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-17

269 - حمدي محمد امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20308   قيدت فى   03-03-2009 برقم ايداع    

2313 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

270 - احمد سعيد كامل سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32302   قيدت فى   16-04-2014 برقم ايداع    

3868 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

271 - زكيه سعيد طه علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35078   قيدت فى   25-08-2014 برقم ايداع    

8577 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

272 - محمد سامح امبابي مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43821   قيدت فى   03-09-2015 برقم ايداع    

8599 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

273 - عبير سعيد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46136   قيدت فى   13-12-2015 برقم ايداع    

12097 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

274 - ايمن محمد فؤاد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50150   قيدت فى   11-05-2016 برقم ايداع    

5474 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

275 - ربيع عبد الفتاح نصار عبد الرحمن ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56938   قيدت فى   

07-03-2017 برقم ايداع    2497 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-06

276 - صلح الدين عبد الحميد عبدا محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58142   قيدت فى   

26-04-2017 برقم ايداع    4424 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-25

277 - محمد شعبان ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59214   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

6186 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

278 - بشرى بشاى برتلة صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59360   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    

6440 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

279 - تم تعديل السم التجاري ليصبح كردي للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   536   قيدت فى   

23-05-2007 برقم ايداع    538 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

280 - هانى تناغو العبد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   873   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    886 

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

281 - رضا احمد احمد دارز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1096   قيدت فى   11-06-2007 برقم ايداع    

2013 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

282 - ثناء محمود ابراهيم عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3498   قيدت فى   26-08-2007 برقم 

ايداع    3665 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-08-25

Page 154 of 160 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

283 - عماد فتحي كامل شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3774   قيدت فى   04-09-2007 برقم ايداع    

3968 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-03

284 - السيد ابراهيم احمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13640   قيدت فى   30-06-2008 برقم ايداع    

7453 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

285 - سامى احمد كامل سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17510   قيدت فى   20-11-2008 برقم ايداع    

12163 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-19

286 - صلح محمود احمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17724   قيدت فى   26-11-2008 برقم ايداع    

12424 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

287 - عادل صلح حامد محمد هليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21662   قيدت فى   18-04-2009 برقم 

ايداع    4110 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-04-17

288 - عمرو محمد سيد محمد جبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27714   قيدت فى   29-09-2013 برقم 

ايداع    7249 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

289 - مصطفى مجدى مصطفى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40079   قيدت فى   2015-03-22 

برقم ايداع    2868 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

290 - حنفي محمود عبد ا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41027   قيدت فى   29-04-2015 برقم ايداع    

4352 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

291 - احمد داود عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41955   قيدت فى   03-06-2015 برقم 

ايداع    5742 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

292 - محمود كمال محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45630   قيدت فى   24-11-2015 برقم ايداع    

11358 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

293 - احمد عبد الرحيم عبد المحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46251   قيدت فى   2015-12-16 

برقم ايداع    13180 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

294 - ناهد رافت صموئيل لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48404   قيدت فى   07-03-2016 برقم 

ايداع    2699 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

295 - فتوح احمد فؤاد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51049   قيدت فى   14-06-2016 برقم 

ايداع    6874 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

296 - باسم راضى يوسف واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58011   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    4225 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

297 - ابو الروس لتجاره قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58072   قيدت فى   

24-04-2017 برقم ايداع    4318 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-23

298 - حسام الدين فاروق عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58615   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    5217 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

299 - حسن رمضان حسين حسن متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59477   قيدت فى   2017-06-21 

برقم ايداع    6636 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

300 - صيدلية د احمد ماهر احمد على برعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1610   قيدت فى   2007-06-26 

برقم ايداع    1650 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

301 - محمد المغاورى عوض سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5945   قيدت فى   20-11-2007 برقم 

ايداع    7227 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-19

302 - ابو بكر محمود قرني عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17182   قيدت فى   2008-11-10 

برقم ايداع    11763 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

303 - جمال ربيع عوض جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19604   قيدت فى   10-02-2009 برقم 

ايداع    1445 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-09

304 - السيد عبد الخالق عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34351   قيدت فى   15-07-2014 برقم 

ايداع    7429 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-14
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305 - احمد حسن عباس رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41023   قيدت فى   28-04-2015 برقم ايداع    

4344 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

306 - اصبح  نجوان بديوي عبد الجواد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41215   قيدت فى   2015-05-06 

برقم ايداع    4616 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

307 - وصفي عطاا نسيم اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44684   قيدت فى   15-10-2015 برقم 

ايداع    9865 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

308 - محمد جمال الدين ابراهيم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45494   قيدت فى   18-11-2015 برقم 

ايداع    11129 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

309 - سيد ابو السعود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50121   قيدت فى   10-05-2016 برقم ايداع    

5441 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

310 - محمد صلح الدين خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55721   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

311 - بنداري محمد بنداري محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55896   قيدت فى   23-01-2017 برقم 

ايداع    853 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

312 - ايهاب سعد ابراهيم ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57470   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

3370 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

313 - محمد عيد حسين زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57492   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

3401 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

314 - حمدي صلح مختار عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57561   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

3535 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

315 - مجدي عصام محمد عبد الحميد غباشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58608   قيدت فى   

16-05-2017 برقم ايداع    5203 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-15

316 - سالم حسن عبد الباري حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58735   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    5426 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

317 - محمود محمد محمود تهامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    

384 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

318 - ياسر عبد الوارث على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   859   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

8875 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

319 - محمد الفرغلى سيد عمران عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1212   قيدت فى   2007-06-14 

برقم ايداع    1232 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

320 - محمد محمود حنفي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1315   قيدت فى   18-06-2007 برقم ايداع    

1340 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

321 - مكتب رفعت سيد للمقاولت وتوريد مواد البناء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1488   قيدت فى   

21-06-2007 برقم ايداع    1520 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-20

322 - رفعت سيد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1488   قيدت فى   01-09-2009 برقم ايداع    

4967 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

323 - شريف شعبان غريب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1787   قيدت فى   02-07-2007 برقم ايداع    

1834 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-01

324 - ماجد ناجي جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30035   قيدت فى   08-01-2014 برقم 

ايداع    256 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

325 - باسم فتح ا عبد السلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37468   قيدت فى   01-12-2014 برقم 

ايداع    12136 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30
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326 - احمد حسن يوسف رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39780   قيدت فى   09-03-2015 برقم 

ايداع    2411 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08

327 - احمد محمد محمد غنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40753   قيدت فى   19-04-2015 برقم ايداع    

3939 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

328 - خالد مبروك عبد الحليم طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42500   قيدت فى   28-06-2015 برقم 

ايداع    6579 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

329 - عادل حامد حمزه عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43633   قيدت فى   27-08-2015 برقم ايداع    

8324 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

330 - عثمان عبد العليم عصمان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45306   قيدت فى   11-11-2015 برقم 

ايداع    10838 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

331 - مجدى محفوظ سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53533   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

4504 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

332 - مجدي محفوظ سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53533   قيدت فى   18-10-2016 برقم ايداع    

10826 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

333 - مختار خلف محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55485   قيدت فى   04-01-2017 برقم 

ايداع    162 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

334 - بدر فتحي سنوسي عبد الفتاح حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55659   قيدت فى   2017-01-11 

برقم ايداع    445 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

335 - احمد صابر احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55872   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

810 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

336 - رشا رمضان محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57674   قيدت فى   06-04-2017 برقم 

ايداع    3708 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

337 - عبد الرحمن محمد عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58279   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    4642 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

338 - حسن عبد النعيم سيد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58363   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    4760 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

339 - عفيفي مازن محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59391   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    6485 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

340 - وليد محمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112313   قيدت فى   25-08-2010 برقم ايداع    

15598 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24
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تجديد شركات

1 - أصبح  رأفت علي حماد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   51097  قيدت فى  16-06-2016 برقم ايداع   

6950 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  12:00:00ص

2 - اصبح  اشرف محمد خير الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78  قيدت فى  10-05-2007 برقم 

ايداع   78 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00

ص

3 - عرفه علي و شريكته لتوريد مواد التعبئه و التغليف   شركة سبق قيدها برقم :   47465  قيدت فى  

03-02-2016 برقم ايداع   1231 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2026  12:00:00ص

4 - محمود محمد السيد قشطه و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   55920  قيدت فى  23-01-2017 برقم 

ايداع   894 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00

ص

5 - محمد عبد المنعم سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58042  قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   

4263 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

6 - تعديل ليصبح/ الشركة العربية للخدمات المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   29693  قيدت فى  

24-12-2013 برقم ايداع   10289 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2023  12:00:00ص

7 - محمد مصطفى اسماعيل السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37675  قيدت فى  2014-12-10 

برقم ايداع   12453 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2024  

12:00:00ص

8 - محمد خليل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   56883  قيدت فى  05-03-2017 برقم ايداع   2408 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  12:00:00ص

9 - احمد فتحي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57474  قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   3376 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

10 - محمد ابو الحسن السيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   46269  قيدت فى  16-12-2015 برقم 

ايداع   13205 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2025  

12:00:00ص

11 - محمد الشربيني السيد حميده و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53872  قيدت فى  01-11-2016 برقم 

ايداع   11394 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  

12:00:00ص

12 - هشام توفيق محمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24844  قيدت فى  31-03-2013 برقم 

ايداع   3168 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2023  

12:00:00ص

13 - عاطف نصر رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   47827  قيدت فى  16-02-2016 برقم ايداع   

1806 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2026  12:00:00ص

14 - معتز عبد المحسن حسن سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   874  قيدت فى  04-06-2007 برقم 

ايداع   887 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00

ص

15 - اصبح  مصطفى محمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58113  قيدت فى  2017-04-26 

برقم ايداع   4385 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  

12:00:00ص
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16 - ايمان سلطان احمد عبد النبي و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   59090  قيدت فى  2017-06-04 

برقم ايداع   5970 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  

12:00:00ص

17 - تامر عبد الحميد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   48010  قيدت فى  22-02-2016 برقم ايداع   

2079 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2026  12:00:00ص

18 - علي احمد علي ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   52743  قيدت فى  06-09-2016 برقم 

ايداع   9572 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2026  

12:00:00ص

19 - ضياء السيد محمد السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   56903  قيدت فى  05-03-2017 برقم 

ايداع   2438 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

20 - محمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58114  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   4387 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

21 - أصبح  عمرو عدلي حسن علي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   52735  قيدت فى  2016-09-06 

برقم ايداع   9563 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2026  

12:00:00ص

22 - على محمد عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111892  قيدت فى  16-07-1992 برقم ايداع   

4470 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2022  12:00:00ص

23 - اصبحت شريف كمال ابراهيم البهدلي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58682  قيدت فى  

17-05-2017 برقم ايداع   5314 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2027  12:00:00ص

24 - انليتن Enlighten نهى محسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   818  قيدت فى  2007-06-03 

برقم ايداع   828 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  

12:00:00ص

25 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   818  قيدت فى  13-10-2008 برقم ايداع   10721 وفى تاريخ  

25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2023  12:00:00ص

26 - محمد رضا محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   44861  قيدت فى  22-10-2015 برقم ايداع   

10125 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2025  12:00:00ص

27 - جمعه محمد محمد حسنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58275  قيدت فى  03-05-2017 برقم 

ايداع   4637 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  

12:00:00ص

28 - اصبح  ابو بكر محمد سيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58896  قيدت فى  25-05-2017 برقم 

ايداع   5681 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

29 - مصطفي عبد الودود صادق حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22806  قيدت فى  2013-01-10 

برقم ايداع   335 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2023  

12:00:00ص

30 - اصبحت  شركه المدينه المنوره للتجاره و المقاولت العامه )هاني صلح سلمه و شريكه(   شركة سبق 

قيدها برقم :   807  قيدت فى  02-06-2007 برقم ايداع   816 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

31 - عمرو ممدوح جمال خاطر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   27470  قيدت فى  06-08-2013 برقم 

ايداع   6617 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2023  

12:00:00ص
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32 - محمود علي علي عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35303  قيدت فى  02-09-2014 برقم 

ايداع   8903 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2024  

12:00:00ص

33 - طارق كرم بسطاوي حنين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   39626  قيدت فى  03-03-2015 برقم 

ايداع   2160 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2025  

12:00:00ص

34 - اصبح  مودرن سيلوشنز )محمد يسرى وياسمين يعقوب(   شركة سبق قيدها برقم :   1000  قيدت فى  

06-06-2007 برقم ايداع   1017 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

35 - اصبح نادر السوهاجى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   174  قيدت فى  14-05-2007 برقم ايداع   

174 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

36 - عادل عبد المعز محمد الجبالى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   508  قيدت فى  23-05-2007 برقم 

ايداع   510 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  12:00:00

ص

37 - احمد علي محمد الصادق احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   55528  قيدت فى  2017-01-05 

برقم ايداع   230 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  

12:00:00ص

38 - محمد ممدوح سيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57678  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   

3712 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

39 - صلح عبد القادر محمود و شركائه   شركة سبق قيدها برقم :   57890  قيدت فى  16-04-2017 برقم 

ايداع   4043 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  

12:00:00ص

40 - علء محمود فرغل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   58883  قيدت فى  25-05-2017 برقم ايداع   

5665 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  12:00:00ص
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