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قيود أفراد

1 - أسامه محمد عبد الرحيم أحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2218 

ورقم قيد 22931    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السماعيلية البلبسه-عماره رقم 

17 البحري- حي العبور -بملك // ياسر محمد

2 - وائل عبدالرؤوف محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2219 ورقم قيد 22932    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى )تسمين وحلب(, بجهة محافظة السماعيلية 

فايد- خلف الداره الزراعيه- بملك// السيد جمعه مغربى

3 - محمد رفاعي طه رفاعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2223 

ورقم قيد 22933    محل رئيسى  عن معلف لتربيه المواشي ) تسمين وحلب (, بجهة محافظة السماعيلية فايد-

السعيديه -بملك// محمد جاد خليل

4 - السيد عرفه عبده رماده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2227 ورقم 

قيد 22934    محل رئيسى  عن مكتب تجاره سيارت لحساب الغير, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد - ش 

هالة ابو زيد عماره 8 مدخل 11 - بملك// سعيد محمود

5 - يحيي زكريا زكي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2229 ورقم 

قيد 22935    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشي)تسمين وحلب(, بجهة محافظة السماعيلية عزبه البلبسه 

ابوسلطان بملك/جميله حسين حسن

6 - بيسم محمد حسن سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2230 ورقم 

قيد 22936    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات وبذور واسمده, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -الملك - 

كوبري 9 - عزبة منصور -بملك// محمد حسن

7 - جميله حسين حسن بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2231 

ورقم قيد 22937    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى )تسمين وحلب(, بجهة محافظة السماعيلية فايد- 

ابوسلطان- عزبة البلبسه- بملك// يحيى زكريا زكى

8 - نجم سليم حسين سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2232 ورقم 

قيد 22938    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب- ك 19 ابوخليفه- ام 

سويد- بملك// سليم عوده

9 - دعاء عاطف سعيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2236 

ورقم قيد 22939    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )دون النترنت وتوريد العاملة(, بجهة 

محافظة السماعيلية فايد - ش القنال بجوار مدرسة خالد بن الوليد -بملك// عاطف سعيد صالح

10 - شيماء عباده عبد الحميد دراز تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2239 ورقم قيد 22940    رئيسى آخر  عن معلف تربيه و تجاره مواشي, بجهة محافظة القاهرة ع 11 عمارات 

المروه

11 - شيماء عباده عبد الحميد دراز تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2239 ورقم قيد 22940    رئيسى آخر  عن معلف تربيه و تجاره مواشي, بجهة محافظة السماعيلية افتتاح 

رئيسى اخر بالعنوان - مركز السماعليه - المنايف - خارج زمام السماعليه جمعيه السلم رقم 43 المنطقه الثانيه 

- بملك / محمد فوزى طه - ورأس مال ) 30000000( بنشاط - معلف تربية وتجارة مواشى - حلب

12 - خالد محمد محمد البري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2240 

ورقم قيد 22941    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السماعيلية فايد - خلف كافيتريا ليالي - بملك// تريزه 

توفيق
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13 - اسماء عبدالفتاح ابراهيم مهران تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2241 ورقم قيد 22942    محل رئيسى  عن تجارة ستائر, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم- شارع 

المنصوره بعد العشرينى- بملك// محمود محمد

14 - ميخائيل المير جرجس جرس بطرس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 2244 ورقم قيد 22943    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزلية, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد 

-42 ش مصعب بن عمير -حي الصفا - بملك// صباح بكري حسين

15 - نبيل داود خليل شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2247 ورقم 

قيد 22944    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -ش التحرير -

بملك// علي مختار عبد العال

16 - محمد فلح للتطوير العقاري والتوريدات والمقاولت العامه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 2251 ورقم قيد 22945    محل رئيسى  عن التطوير العقاري والتوريدات 

والمقاولت العامه )دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير- عماره علي حميد- الدور 

الثالث امام الكوبري - بملك// شادي علي جاد

17 - سليم سعد نصار سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2254 ورقم 

قيد 22946    محل رئيسى  عن مكتب تصدير محاصيل ومنتجات زراعية, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير 

-تل البلد- ش الكورنيش - بملك// حسين محمد حسين

18 - محمد احمد زينهم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2255 

ورقم قيد 22947    محل رئيسى  عن تربية دواجن )تسمين(, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- ك 90 طريق 

مصر السماعيلية الصحراوى- بملك// محمد عبدالعاطى

19 - صيدليه د/ عمرو اسماعيل مصطفي علي الفقي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-10 

برقم ايداع 2256 ورقم قيد 22948    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- محل 2 

البرج 2 ابراج الفردوس جاردن سيتي -بملكه

20 - محمد فؤاد امين محمود تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2260 ورقم 

قيد 22949    محل رئيسى  عن مطعم تحضير وتجهيز مأكولت, بجهة محافظة السماعيلية االشيخ زايد- 7ش 

ابوالهول قطعه7 عقار رقم 16 تقسيم المحطه الغازيه - بملك// عبدالرحمن ياسر

21 - محمود محمد صفوت حسين كامل عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-10 

برقم ايداع 2263 ورقم قيد 22950    محل رئيسى  عن تجارة منتجات ورقيه وبلستيكيه, بجهة محافظة 

السماعيلية الشيخ زايد- قطعه 10 حى الزهور- بجوار صيدلية الطيب- بملك// فتحى صديق منصور

22 - محمد عبد القادر محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2266 ورقم قيد 22951    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشي )تسمين وحلب (, بجهة محافظة السماعيلية 

فايد -ش الترعه -فنارة الميناء -بملك// محمد عبد السلم محمد

23 - هاله مبارك حمدان نويقع تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2270 

ورقم قيد 22952    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشي )تسمين وحلب(, بجهة محافظة السماعيلية فايد- 

فناره- السساتر -البر الغربي - بملك// سمير عبد الحليم

24 - هدي مصطفي ابو زيد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2274 

ورقم قيد 22953    محل رئيسى  عن تجاره الكترونية )بعد الحصول علي الموافقات والمستندات اللزمه لهذه 

النشطه(, بجهة محافظة السماعيلية ابو عطوه -ش العشريني بجوار محل النور للدوات الصحية -بملك// عطوه 

حسين احمد
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25 - جليله على محمد على شهبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2279 ورقم قيد 22954    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة 

محافظة السماعيلية فايد- ش القنال- بجوار الداره الزراعية- بملك/ عاطف سعيد صالح

26 - طارق على السيد منصور السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2282 ورقم قيد 22955    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعى )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ 

زايد- عقار رقم 27 بلوك 39 ارض الجمعيات- بملك/ فتحى عبدالرحمن

27 - محمد عبد النبي محمد مدني عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2283 ورقم قيد 22956    محل رئيسى  عن تجاره بن, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد-محل رقم 4 

بجوار كافيتريا الصافي -الموقف الجديد -بملكه

28 - احمد مصلح سلمه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2284 

ورقم قيد 22957    محل رئيسى  عن تقديم وتجهيز مأكولت, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- محل رقم 2 

الدور الرضى- برج الصفوه 3 تقسيم المحطه الغازيه- ش شبين الكوم- بملك/ هويدا محمد

29 - بول جميل هارون بطرس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2286 

ورقم قيد 22958    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعي وعلفة, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم ش 

الثلثيني وحارة الطحاوي بملك//ابانوب جميل هارون

30 - محمد حسين سالم علي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2288 

ورقم قيد 22959    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه )دون النترنت وتوريد العماله(, 

بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -العالي الشارع الجديد بجوار صيدليه دكتور رشا - بملك// سعاد حسين

31 - احمد محمود عزت مصطفى الفوال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2291 ورقم قيد 22960    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار حريمى, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج- 14 

ش المام على - برج الزناتى- بملك/ عبدالناصر حافظ

32 - محمد جمال صابر آدم هريدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2293 ورقم قيد 22961    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- محل 

رقم 3 بالعماره رقم 103 المنطقةالثالثة- بملك/ تامر محمد السيد

33 - صلح عبد الفتاح ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2297 ورقم قيد 22963    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم -52 

ش العشريني -بملك// وليد احمد محمد علي

34 - هاني روبين عبد الحميد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2313 ورقم قيد 15033    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات طاقه شمسيه, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج -

محل رقم 33 طابق الميزانين -مركز سعد زغلول الوطني -مول دنيا -بملك//فتحي محمد الهادي

35 - ميشيل سمير صبحي كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2302 

ورقم قيد 22964    محل رئيسى  عن تجاره ملبس حريمي, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج - 2 ش محمد 

فريد -امام جراج مول دنيا - بملك// مروه صلح

36 - سيده على محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2303 

ورقم قيد 22965    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )دون الملبس العسكريه واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة السماعيلية التل الكبير- السلم- بملك/ انتصار عبده

37 - نجاه حسين عطيه سيف النصر تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2304 ورقم قيد 22966    محل رئيسى  عن معلف اتربيه وتجاره المواشي )تسمين وحلب(, بجهة محافظة 

السماعيلية المنايف عزبه العرب السبع ابار الشرقيه بجوار مسجدعثمان بن عفان بملك//محمد السيد
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38 - محمود شريف محمود عبدالرحمن سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 2311 ورقم قيد 22967    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة السماعيلية منطقه التعاون 

وجبل مريم -ش الصلح فيل فتحي عياد بملك//فتحي غريب محمود

39 - احمد فكري عطيه عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2324 

ورقم قيد 7648    رئيسى آخر  عن عنبر دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -المنايف -الصولي -

القبلي -بملك// سامح صلح

40 - محمد بليغ محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2322 ورقم 

قيد 22968    محل رئيسى  عن صيانة واصلح اجهزة تكييف, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم- 4 ش 

هدى شعراوى وحارة عبدالحميد الدسوقى- بملك/ سالم عيد

41 - احمد محمود احمد متولي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2326 

ورقم قيد 22969    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -6 اكتوبر- بملك// 

علي محمد حسن

42 - تهاني عادل محمد علي حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2329 ورقم قيد 22970    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار محمول, بجهة محافظة السماعيلية المحسمه 

القديمه -العبل -بملك// مصطفي حسين صبحي

43 - محمود عمر عبد الرحمن عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 2333 ورقم قيد 22971    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عامه )دون النترنت وتوريد العماله 

(, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم -حي العبور -شارع عمر الفاروق -بملك// عبد الستار عبدو

44 - رباب محمد بسيوني محمد مكاوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2336 ورقم قيد 22972    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

ابوصوير -الواصفيه - بملك//السيد محمد

45 - محمود ابو الحسن محمد جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2337 ورقم قيد 22973    محل رئيسى  عن معلف مواشي )تسمين والبان(, بجهة محافظة السماعيلية ابو 

صوير البلد- عزبه اباظه - بملك// عبد الحافظ فوده

46 - صلح علي حسن موسي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2338 

ورقم قيد 22974    محل رئيسى  عن تجاره ملبس رياضيه, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير - ش الخلفاء 

الراشدين -بملك// رشاد ابراهيم رشاد

47 - رضي عبدالجواد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2339 ورقم قيد 22975    محل رئيسى  عن تجاره بقالة بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

القنطره غرب ش المعاهده المجاوره السابعه بملك//عبدالسلم الشحات احمد

48 - محمد محمود سعيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2343 

ورقم قيد 22976    محل رئيسى  عن معرض لتجاره الموبيليا, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير - ش السكه 

الحديد - بملك// احمد حسين

49 - ابراهيم بركات ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2344 ورقم قيد 22977    محل رئيسى  عن مكتبه)دون التصوير(, بجهة محافظة السماعيلية المحسمه القديمه- 

عزبة ابوعطوه- بملك/ بركات ابراهيم

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

2357 ورقم قيد 11703    رئيسى آخر  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- البلد- ش احمد 

عرابى- بجوار ورشة سماره- بملك/ مى عماد
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51 - علي علي حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2349 ورقم 

قيد 14853    رئيسى آخر  عن بقاله جمله وقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية طريق السماعيليه بورسعيد - ك 

11 طريق الصالحيه -المنشار -بملك// عيد سالم

52 - محمد محمود عبدا الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2350 ورقم قيد 22978    محل رئيسى  عن دهان معادن, بجهة محافظة السماعيلية ابوعطوه- ابوشحاته- 

بجوار مسجد الرحمن- بملك/ السيد زكريا

53 - مياده احمد عبد الغني عبده تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2351 

ورقم قيد 22979    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشي )حلب(, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -

السلم- بملك// عبدالمجيدعلي

54 - احمد عبدالمنعم احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2352 ورقم قيد 22980    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عامة )دون النترنت وتوريد 

العماله(, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- شارع ترعة الروض طريق المزارعه- بملك/ عبدالمنعم احمد

55 - دعاء عبد العزيز مصطفي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2353 ورقم قيد 22981    محل رئيسى  عن تجاره اسماك مملحه ومجمده, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ 

زايد- محل رقم 1 عماره رقم 146 الشارع التجاري بجوار محل اسامه خميره -بملك// علي محمد حسن

56 - ساميه ثابت صادق نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2358 ورقم قيد 22982    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة السماعيلية ابوعطوه ش 

المشروع بجوار بقاله سيد ياسين بملك//احمد ابراهيم سليم

57 - بديعه جمال محمد سيد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2359 

ورقم قيد 22983    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة السماعيلية عين غصين -بجوار المعهد 

الديني -بملك// حسن عيد منصور

58 - أحمد سمير حسن حسن العثملي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2363 ورقم قيد 22984    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه جمله وقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية ابو 

صوير- الواصفيه -ش المدينه المنوره عقار 115 محل 115 بملك// فكري عبد المجيد

59 - صيدلية د/ منى محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2364 ورقم قيد 22985    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السماعيلية طريق السماعيلية بورسعيد- 

قطعه 44 أ جمعية العاشر من رمضان- بملك/ عبدالعاطى عبدالهادى

60 - أحمد محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2365 ورقم 

قيد 22986    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية عين غصين - 

طوسون ابو امين بجوار محطه طوسون البحريه - بملك// جيهان محمد حسن

61 - علي محمد محمود عباس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2367 

ورقم قيد 22987    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه وخردوات, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير - 

بجوار مزلقان ابو صوير المحطه - بملك// احمد عادل

62 - ابراهيم سالم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2391 

ورقم قيد 21199    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب - ش 

التحرير - بملك// محمود محمد السيد

63 - عائشه عبد ا محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2375 ورقم قيد 22988    محل رئيسى  عن معلف تجاره وتربيه مواشي )تسمين والبان(, بجهة محافظة 

السماعيلية ابو صوير -المنايف -عزبه راشد سليمان - بملك// احمد سعيد متولي
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64 - زينب احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2379 ورقم 

قيد 22990    محل رئيسى  عن تجارة بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة السماعيلية الضبعيه- عزبة عزت بجوار 

مدرسة البتدائية الجديدة- بملك/ ممدوح السيد

65 - شيماء عباس ابراهيم الدسوقي عباس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 2380 ورقم قيد 22991    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات وتجهيز عرائس, بجهة محافظة السماعيلية 

حي السلم- ش الجمهوريه بجوار حدايد القنال -بملك// ايمن حمدي

66 - بسمه ابو السعود محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2383 ورقم قيد 22992    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعي ) سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

سرابيوم -عزبه الزملوط بجوار مستودع ابراهيم -بملك//سعاد اسماعيل

67 - صبحي محي الدين عبد النبي محجوب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 2386 ورقم قيد 22993    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -كوبري 

9 -الملك - بملك// احمد محمد سليمان

68 - محمد اسماعيل محمود فؤاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2387 

ورقم قيد 22994    محل رئيسى  عن مأكولت شعبيه, بجهة محافظة السماعيلية المدينه-10 ش مصر وعدلي 

بجوار سينما رنيسانس -بملك// نفين فاروق يونس

69 - نسيم شعيب السيد حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2389 ورقم 

قيد 22995    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشى)تسمين والبان(, بجهة محافظة السماعيلية 

ابوصوير- السبع ابار الغربيه- السيوره- بملك/ فاتن السيد

70 - محمود احمد مصطفي كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2402 ورقم قيد 8547    رئيسى آخر  عن تجاره وطحن البن, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد محل رقم 3

بالدور الرضي الكائن بالعقار المقام علي قطعه ارض حي الزهور بملك//محسن محمود

71 - حسن الحناوى لتصنيع العلف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2396 ورقم قيد 22996    محل رئيسى  عن تصنيع اعلف, بجهة محافظة السماعيلية فايد- كسفريت ش 

الترعه قبل جامع ابو ادريس- بملك/ سماح احمد

72 - سميه ابوالمعاطى الشرنوبى علم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2403 ورقم قيد 22997    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج- ش 

عمرو بن العاص- الدور الثانى- مول دنيا- بملك/ احمد على محمود

73 - اسماعيل محمد عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2406 ورقم قيد 22998    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة السماعيلية عرايشية مصر- 

55 ش دمنهور- بملك/ محمد عبدالفتاح

74 - اسلم يوسف محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2410 

ورقم قيد 22999    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية )دون النترنت وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة السماعيلية فايد- بعد كوبرى صقر- بملك/ يوسف محمد على

75 - سامي السيد علي عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2411 ورقم 

قيد 23000    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيراميك, بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب ش المعاهده 

بملك/فتحي عبدالمنعم محمد

76 - محمد فتحى حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2413 

ورقم قيد 23001    محل رئيسى  عن تجارة عصائر ومشروبات, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده- 

بر ايمن ترعة السماعيلية امام الكوبرى- بملك/ فتحى حسن
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77 - عبدا حلمي حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2414 

ورقم قيد 23002    محل رئيسى  عن مكتب المقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة السماعيلية 

الشيخ زايد بلوك 57قطعه 1ارض الجمعيات بملك//حلمي حسن

78 - سلمه عبدالفتاح سلمه عطيه تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2415 ورقم قيد 23003    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة )دون النترنت وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب- نمره 3 الروضه- بملك/ سليمان محمد

79 - عبدالرحمن حسن عبدالرحيم حسن الحناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-18 

برقم ايداع 2418 ورقم قيد 23004    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة السماعيلية فايد- 

كسفريت- ش الترعه- منزل الحاج حسن الحناوى- بملك/ حسن عبدالرحيم

80 - نسمه عادل ابراهيم فرج ربيع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2419 

ورقم قيد 23005    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة السماعيلية فايد- الشارع 

الصحراوى- بملك/ عمر فتحى

81 - دعاء رفعت مصطفي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2420 ورقم قيد 23006    محل رئيسى  عن تحضير وتجهيز مأكولت بحريه, بجهة محافظة السماعيلية حي 

السلم 39ش الغابه والسيده خديجه بملك//احمد محمد حمزه

82 - محمود احمد محمود سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2427 

ورقم قيد 23007    محل رئيسى  عن مزرعه )تربيه وتسمين(, بجهة محافظة السماعيلية ابوسلطان بجوار 

كوبري محطه ابوسلطان بملك//نورا عاطف

83 - سليمان فراج عبيدا سلمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2429 

ورقم قيد 23008    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة السماعيلية ابوبلح كوبري سيناء طريق 

السماعيليه السويس الصحراوي بجوار مستودع الغاز بملك//محمد عبدالجليل احمد

84 - محمود محمد مرسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2430 

ورقم قيد 23009    محل رئيسى  عن مكتب مستخلص جمركي, بجهة محافظة السماعيلية منشيه الشهداء - 

شارع عبد الباسط - بملك // ابراهيم محمد

85 - فاطمه جابر سيد احمد علي قنديل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2431 ورقم قيد 23010    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير- البر الثاني -عزبه 

الصعايده - بملك// خيري عمر ابو نبوت

86 - رجب احمد سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2432 

ورقم قيد 23011    محل رئيسى  عن تجاره وتغيير زيوت سيارات, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -ابو 

حليفه -بملك// محمد احمد

87 - فاطمه علي عبد العاطي شراره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2435 ورقم قيد 23012    محل رئيسى  عن بيع وتأجير فساتين زفاف, بجهة محافظة السماعيلية المدينه - 15 

ش عدلي والنصر مول اوركيديا -خلف عمر افندي - بملك// عفاف فرج

88 - محمود عبدالكريم عطا عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2436 ورقم قيد 23013    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية المنايف ترعه5

ابوصوير بجوار نادي ترعة5 بملك//عطا عبدالكريم عطا

89 - محمد صبري علي السباعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2441 

ورقم قيد 23014    محل رئيسى  عن ورشه تكسير بلستيك, بجهة محافظة السماعيلية فناره المجاوره 14 

بجوار فرن السمان بملك//ياسر بدران شحاته
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90 - مروان نصر عبدالعزيز محمد كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 2443 ورقم قيد 23015    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة السماعيلية المدينه- 

15 ش حسن درويش- بجوار مدرسة طه حسين العدادية- بملك/ امل على محمود

91 - بخيته عبد الرحمان علي منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2444 ورقم قيد 23016    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

ابو صوير - ك 2 - عزبه عمر - البر الغربي - بملك// سناء علي سيد

92 - عمر محمد محمود محمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2447 ورقم قيد 23017    محل رئيسى  عن معلف تربيه وتجاره مواشي )تسمين وألبان(, بجهة محافظة 

السماعيلية المنايف -قطعه رقم 87 المنطقه الثانيه -جمعيه السلم التعاونيه - بملك// صفاء وعمرو وعل وعلياء 

ومحمود محمد حماد

93 - زكريا السيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2449 

ورقم قيد 23018    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- محل 

رقم 3 عقار 106 اتش التمليك الجاهز- بملكه

94 - صلح عاطف صلح السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2450 

ورقم قيد 23019    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية ابو بلح - طريق 

السويس - كوبري سيناء - بملك// السيد صلح

95 - محمد طارق حسن محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2451 

ورقم قيد 23020    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر -1 

ش المطريه - بملك// حبه السيد

96 - شيرين مصطفي يوسف اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2461 ورقم قيد 23021    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم - 96 

شارع المستشفي - بملك// ايمن محمد

97 - احمد امام محمد السيد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2462 

ورقم قيد 23022    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- المنايف- بجوار 

محطة الكهرباء- بملك/ امام محمد السيد

98 - محمد ايمن عبد الحليم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2463 ورقم قيد 23023    محل رئيسى  عن خدمات محمول وموبايلت, بجهة محافظة السماعيلية فايد- ش 

المحجر امام الكنيسه -بملك// محمد محسن

99 - سميره عز محفوظ شبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2466 

ورقم قيد 18426    رئيسى آخر  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -عزبه شعيب -

السبع ابار الغربيه -عزبه هيصم محل 2 -بملك// محمد عبد المعبود

100 - عبد ا علي عبد الرحمن نصر ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 2472 ورقم قيد 22790    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن )بداري وتسمين(, بجهة محافظة السماعيلية 

التل الكبير -طريق 36 الحربي - بملك// خيري عبد الرحمن

101 - محمد على منصور عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2470 

ورقم قيد 23024    محل رئيسى  عن مخبز وحلوانى افرنجى, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- ش احمد 

عرابى عمارات الوقاف رقم 2 بالعمارة رقم 1 بالدور الرضى- بملك/ رضوان على رضوان

102 - صالح علي فرج داود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2474 

ورقم قيد 23025    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -الرياح- 

شارع المعاهده - بملك // عزيزه امبارك
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103 - اسلم اسماعيل محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2476 ورقم قيد 23026    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم -49 

ش رضا -بملك// نجلء محمد

104 - شروق زغلول عيسي الشحات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2479 ورقم قيد 23027    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي وحلوي من عجين, بجهة محافظة السماعيلية 

المحسمه الجديده  ترعه 5 عزبه ابوغانم بملك//ياسر عيسي

105 - عبدا مسعود عبدالله حسانين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2481 ورقم قيد 23028    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات )دون النترنت وتوريد العماله(, 

بجهة محافظة السماعيلية فايد- الشارع الجديد - بجوار بنزينه موبيل -بملك// مؤمن محمد ابراهيم

106 - نرمين ابراهيم جرجس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2485 ورقم قيد 23029    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده 

-ش القيثاريه - بملك// حشمت اسماعيل حمد

107 - ساميه محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2488 

ورقم قيد 23030    محل رئيسى  عن مكتب تكريم النسان )حانوتي(, بجهة محافظة السماعيلية المحسمه القديمه 

-المنشيه -العبل -بملك// السيد عبد الفتاح

108 - على عبدالعال شلبى حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2489 

ورقم قيد 23031    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

ابوصوير- شارع النادى- الواصفيه- بملك/ رضا عبدالبديع احمد

109 - هبه فهمي حبيب برسوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2490 

ورقم قيد 23032    محل رئيسى  عن تجاره حبوب وعلفه, بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر -35 ش 

فاروق - بملك// مراد عادل

110 - غاده سيف الدين محمد طايع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2492 

ورقم قيد 23033    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السماعيلية المحطة الجديدة- 103 حارة 

عبدالمجيد ش المدينة المنورة- بملك/ فوزيه ابراهيم

111 - محمد زكريا احمد محمد احمد البعلي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 2493 ورقم قيد 23034    محل رئيسى  عن تجاره بقالة بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة 

السماعيلية ابوصويرعزبه العمده البعلي المحسمه الجديده بملكك//زكريا احمد محمد

112 - محمود سيد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2498 ورقم قيد 23035    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت شعبية, بجهة محافظة السماعيلية مدينه المستقبل - 

محل رقم 105 سور سوق الجمله الجديد- بملك// شركه السماعيليه لسواق الجمله

113 - صبحى بدرى فهيم ارميس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2501 

ورقم قيد 23036    محل رئيسى  عن شاطئ عام وكافيتريا, بجهة محافظة السماعيلية فايد- شارع القنال شاطئ 

الفادى بجوار فايد الجديد- بملك/ دميانه صبحى بدرى

114 - أشرف محمد ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2504 

ورقم قيد 23037    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار الت زراعيه, بجهة محافظة السماعيلية السبع ابار 

غربيه -ابو عياد - بملك// تامر محمد ابراهيم

115 - محمد محمود عبدالجواد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2505 ورقم قيد 23038    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة- 

الوابورات- بملك/ محمد السيد
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116 - حسن احمد عيد  سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2506 ورقم 

قيد 23039    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير - طريق عثمان - كيلو 7 - 

بملك // يحي عيد سالمان

117 - دينا اشرف على محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2509 

ورقم قيد 23040    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة ) دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة محافظة 

السماعيلية حى السلم- 45 ش 204 قطعه 34 بلوك14 /ه  بملك/ على محمد على

118 - محمد ابراهيم جمعه ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 2513 ورقم قيد 23041    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشي )تسمين --حلب(, بجهة محافظة 

السماعيلية فايد-اسمامكس - بجوار مرور فايد- بملك// اميره ابراهيم جمعه

119 - محمود علي محمود صباح تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2514 

ورقم قيد 23042    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السماعيلية طريق البلجات - التعاون - 

بجوار مكتبه عبادي بجوار بنزينه الواحه- بملك// محمد جلل رزق

120 - محمد غانم سليمان سالم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2517 

ورقم قيد 23043    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامة )دون النترنت وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب- ش الجيش- بملك/ ابراهيم محمد السيد

121 - حسن محمد مسعود مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2519 ورقم قيد 4362    رئيسى آخر  عن تجاره علفه وعطاره جمله وقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية حي 

السلم - 33 ش الدقهليه - بملك// صبري سعد محمود

122 - رجب جمال بدري ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2520 

ورقم قيد 23044    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- 36 ش 

الشهيد محمد ادريس -ارض الجمعيات - ق 1 و2 بلوك 5 بملك// ممدوح محمد حسين

123 - احمد محمود محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2521 ورقم قيد 23045    محل رئيسى  عن تجاره بقالة بالقطاعي)سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

القصاصين الجديدة تل ثمود قريه الشروق بملك//شحته محمد محمد

124 - محمد نايف جوده نايف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2522 

ورقم قيد 23046    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده - 

الجبل الخضر - بملك// عبد العال ابراهيم عبد العال

125 - يونس سعيد العدوي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2525 

ورقم قيد 23047    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير- عزبه مرسي غالي - ابو 

صوير المحطه - بملك// فايزه محمد محمد

126 - سليمان محمد سالمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2531 ورقم قيد 23048    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

القنطره غرب ش المعاهده بملك//سيد صالح علي

127 - اسماء حسن سليمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2532 

ورقم قيد 23049    محل رئيسى  عن سمكره سيارات, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 35ش هدي 

شعراوي بملك//حسن سليمان حسن

128 - محمد هشام محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2539 

ورقم قيد 23050    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- الظاهريه -

بملك// هشام محمد توفيق
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129 - احمد علي سعدالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2541 

ورقم قيد 23051    محل رئيسى  عن استوديو تصوير, بجهة محافظة السماعيلية فايد- 68 مساكن السيل -ش 

البنك بجوار كنيسه ماري جرجس -بملك// محمد عبد الغفار سعد الدين

130 - حازم محمد السيد محمد محمد الرزازي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 2542 ورقم قيد 23052    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )دون النترنت 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم - شارع الصالحين -خلف لبوار للحلويات - بملك// محمد 

صباح مسلم

131 - عبد الحليم قطب عبد الحليم السيد قطب تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 2544 ورقم قيد 23053    محل رئيسى  عن معلف تربيه وتجاره مواشي, بجهة محافظة السماعيلية 

القنطره غرب - البناهوه القديمه - بملك// محمود السيد محمود

132 - عبدا كسبان اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2551 ورقم قيد 23054    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 125

ش العشريني بملك//مصطفي محمد

133 - بدوي احمد عطيتو سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2554 

ورقم قيد 23056    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- محل 

رقم 3 بالعقار رقم 174 -المنطقه الرابعه - بملكه

134 - عبدا فيصل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2557 ورقم قيد 23057    محل رئيسى  عن استصلح اراضي ومقاولت عامه وتوريدات عموميه وتجاره 

المبيدات والسمده والمخصبات الزراعيه )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين 

الجديده -بر ايمن ترعه السماعيليه -بملك// احمد فيصل محمد

135 - مينا يوسف فانوس عبد المسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2558 ورقم قيد 23058    محل رئيسى  عن تجاره ذهب ) بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه 

دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه (, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم- ش 

العشريني - وحاره القدس -بملك// يوسف فانوس عبد المسيح

136 - محمد علي احمد مهدي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2559 

ورقم قيد 23059    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة- 

الوابورات- بملك/ خالد سيد محمد

137 - جمال الدين احمد علي غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2563 ورقم قيد 23060    محل رئيسى  عن معلف لتربيه المواشي )تسمين وحلب(, بجهة محافظة السماعيلية 

فايد- ش عباس العقاد- فناره -بملك// عبد الحكيم احمد علي

138 - محمد حسن محمد الغمرى عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2564 ورقم قيد 23061    محل رئيسى  عن تجارة شنط حريمى واكسسوارات, بجهة محافظة السماعيلية 

المدينه- ش عمروبن العاص محل رقم 15 الدور الثانى علوى مول دنيا السلطان حسين بملك/ هايدى على تمام

139 - محمد صلح محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2566 ورقم قيد 23062    محل رئيسى  عن معلف تربيه وتجاره مواشي, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة 

غرب -ابو طفيله -بملك// عبد الباقي محمد عبد الباقي

140 - اسماء حسين على حسين تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2568 

ورقم قيد 23063    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر)كوافير حريمى(, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج- 140 ش 

الجيش بملك/ شركة اعمار للستثمار والتنميه
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141 - امال السيد عطا حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2571 ورقم 

قيد 23064    محل رئيسى  عن ورشه سمكره سيارات, بجهة محافظة السماعيلية منطقه التعاون وجبل مريم 

خلف بنزينه الواحه بملك//دعاء السيد محمد

142 - صيدلية د .اميره محمد السيد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 2572 ورقم قيد 23065    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- منشية الصفا- 

ابوعياد- السبع ابار الغربية- بملك/ احمد السيد عبدالمجيد

143 - هالة محمد حمدي محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2573 ورقم قيد 23066    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه ) اقمار صناعيه ودش(, بجهة محافظة 

السماعيلية الشيخ زايد- ارض الجمعيات -مجاوره 3 محل رقم 8 -بملك// عماد احمد محمد

144 - ناصر مجدي راتب حصاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2580 ورقم قيد 23067    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة 

محافظة السماعيلية القنطره غرب - ش مصر بملك/يوسف مجدي راتب

145 - هيثم انور اسماعيل شاهين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2581 ورقم قيد 23068    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات)دون النترنت وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- ارض الجمعيات- بلوك 34 قطعه 61- بملك/ وفاء على منصور

146 - محمد سيد عبدربه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2582 

ورقم قيد 23069    محل رئيسى  عن مكتب التوريدات عموميه )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة 

السماعيلية حي السلم 100ش رضا بملك//مديحه احمد الهم

147 - مني الشحات السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2584 ورقم قيد 23070    محل رئيسى  عن تجاره منظفات, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير - بجوار 

المرور القديم - بملك// عبد الناصر محمد محمد

148 - سعد محمود عبدا عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2587 ورقم قيد 23071    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشى )تسمين والبان(, بجهة محافظة 

السماعيلية المنايف- وصلة سرابيوم طريق عبيد ابوصوير- بملك/ محمد محمود عبدا

149 - حسن  محمد مسعود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2604 ورقم قيد 4362    رئيسى آخر  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم- 

25 ش 209 من شارع رضا -محل رقم 2- بملك/ محمد مسعود مصطفى

150 - عمرو محمد عرندس محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2617 ورقم قيد 9811    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير - قريه 3 

الملك -منشيه التل الكبير -بملك// محمد عرندس محمد

151 - اسراء محمد عبد الرحمن مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2609 ورقم قيد 23072    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السماعيلية فايد-هويس سرابيوم -

العاشر من رمضان -بجوار فرن راضي -بملك// مسعد عامر خضر

152 - علي محمود مصطفي هاني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2610 

ورقم قيد 23073    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير- محل رقم 11 

سور مبني الجمعيه بأبو صوير -بملك// جمعية تنميه المجتمع بأبو صوير

153 - ياسر منصور عبد ا عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2612 ورقم قيد 23074    محل رئيسى  عن معلف لتربيه المواشي )تسمين وحلب (, بجهة محافظة السماعيلية 

فايد- اسمامكس بجوار مرور فايد طريق المعاهده -بملك// زين العابدين مصطفي عمر
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154 - ساميه جمال عبدالرسول عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2613 ورقم قيد 23075    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى )تسمين وحلب(, بجهة محافظة 

السماعيلية فايد- قمة فايد بجوار محطة السكة الحديد- بملك/ محروس عرابى عبدالحميد

155 - رضا ابراهيم عبدالهادى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2615 ورقم قيد 23076    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى )تسمين وحلب(, بجهة محافظة السماعيلية 

ابوسلطان- عزبة المنياوى- بملك/ مصطفى امين محمد

156 - مرفت احمد البدوى مصطفى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2618 ورقم قيد 23077    محل رئيسى  عن ماكولت وسندوتشات )تيك اواى(, بجهة محافظة السماعيلية 

المدينه- ش الحريه بجوار السلم الزرق بملك/ شركة أم أوتى للستثمار والتنميه

157 - صيدليه د/ فر محمد محمود محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 2619 ورقم قيد 23078    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السماعيلية المدينه -4 ميدان 

شامبليون - خلف مسجد ابو بكر الصديق - بملكه

158 - احمد محمود عبدالمولى احمد تاجر فرد  رأس ماله 220,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2627 ورقم قيد 23079    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى )تسمين وحلب(, بجهة محافظة السماعيلية 

فايد- العقادة هويس سرابيوم- ملك/ ياسر محمود عبدالمولى

159 - محمد على عبدالرحمن على تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2628 ورقم قيد 23080    محل رئيسى  عن عنبر دواجن, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- وادى الملك 

جمعية المهندسين الزراعيين- بملك/ السيد محمد محمد

فروع الفراد

1 - سيد عبد العال علي عبد العال  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   2265 ورقم قيد   17031  محل فرعى  

عن محمصه  بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- قطعه 3 منطقة 24 اكتوبر الجمعيات -القديمه -بملك// ابراهيم 

حسن

2 - صيدليه د/ ماريو زكريا عطيه عوض معوض )الجديده(  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   2290 ورقم 

قيد   16698  محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السماعيلية المدينه - قطعه رقم 34 شارع 2 - ارض البلح - 

بملك// زكريا عطيه

3 - محمد محمد سعد طه  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   2535 ورقم قيد   14498  محل فرعى  عن  

مركز خدمه سيارات  بجهة محافظة السماعيلية البلبسه -الحكر - قطعه 148 -ش الجمهوريه -امتداد طريق بورسعيد 

-بملك// مصطفي احمد محمد
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قيود الشركات

1 - هاني عبدالحميد حسين وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

2217 ورقم قيد  22930    مركز عام  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه  بجهة محافظة 

السماعيلية عماره الوقاد -الدور الرضي بملك//ايمن ابراهيم شحاته

2 - وسام أحمد ابراهيم حسن وشريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    2294 ورقم قيد  22962    مركز عام  عن مكتب توكيلت تجارية وتسجيل وتصنيع المكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل المحلية للنفس ولدي الغير  بجهة محافظة السماعيلية المدينة 35ش امون -

المحطه الجديدة بملك//نعمه صالح

3 - أحمد سليمان سالم وشركيه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

2553 ورقم قيد  23055    مركز عام  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه  بجهة محافظة 

السماعيلية ابوصوير -المنايف العالي امام مغسله البعلي بملك//نبيل سليمان سالم

فروع الشركات

1 - حسن الغريب محمد وشريكه   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    2512 ورقم قيد   10834   فرعى  

عن مزرعه دواجن بياض  بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة ام عزام  بملك//محمد حسن الغريب
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 محو - شطب

1 - فاروق امام محمود فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   5929 قيد فى 04-07-2013 برقم ايداع  774 وفى 

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

2 - عمر على عمر محمد احمد النوبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   14121 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع  

2848 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

3 - سميه بغدادي محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   15940 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع  2147 

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

4 - مجدي احمد عبدالنبي عبود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7971 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  3915 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

5 - مجدى احمد عبدالنبى عبود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7971 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع  736 وفى 

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

6 - حازم محمد السيد على على  تاجر فرد سبق قيده برقم   3932 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع  869 

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

7 - محمد سالم طلب راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم   14493 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع  3576 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

8 - عبد ا محمد علي هريدي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22147 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  

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

9 - محمود ابو الحسن محمد جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   22561 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

1272 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

10 - سيد عباس حسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6131 قيد فى 28-10-2013 برقم ايداع  1060 وفى 

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

11 - ساره ابراهيم بهجت حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   11981 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  2253 

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

12 - احمد سليمان عبدالعال السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13162 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع  

1003 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

13 - ايمن محمد فتحي عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19912 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  1131 

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

14 - سمير محمود احمد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1020 قيد فى 10-02-2009 برقم ايداع  169 

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

15 - امل حسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19949 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  1029 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

16 - محمود السيد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22508 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  1137 

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

17 - محمد محمود على عبد ا متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1653 قيد فى 10-08-2009 برقم ايداع  

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

18 - مينا معوض سعد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   2575 قيد فى 09-05-2010 برقم ايداع  611 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

19 - صالح الحسينى نصر عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7900 قيد فى 30-03-2015 برقم ايداع  

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

20 - تعديل اسم التاجر // هدي سعيد علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10105 قيد فى 2016-08-29 

برقم ايداع  1979 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

21 - حماده عبدالنعيم حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12117 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع  2493 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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22 - مني السيد ابراهيم موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   15286 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  918 

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

23 - سامح خالد مرزوق عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   21980 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

5867 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

24 - ايناس محمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   5709 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع  2339 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

25 - نجلء منصور محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11382 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع  1188 

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

26 - اسامه امين علي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14935 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  253 

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

27 - ايمن محمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   19062 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  3636 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

28 - اشرف فتحى محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   7295 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع  1525 

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

29 - شروق علي عبدالحميد يوسف عانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   15156 قيد فى 20-02-2019 برقم 

ايداع  649 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

30 - يوسف محمد النجدى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19821 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع  

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

31 - محمد جمال محمد السمان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21248 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

3897 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

32 - شروق ابراهيم عثمان عرفان الحريرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9832 قيد فى 10-07-2016 برقم 

ايداع  1557 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

33 - سامي السيد علي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   18048 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع  1654 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

34 - سامح متولى مصطفى عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   19825 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع  

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

35 - عبدا محمود السيد العيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20898 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  

3177 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة  نهائيا

36 - احمد حسين سليمان ابو عكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22312 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  652 

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

37 - احمد حسن البنا السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   22835 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

1967 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

38 - عبير محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7218 قيد فى 23-11-2014 برقم ايداع  1625 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

39 - اسلم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15450 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع  1222 

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

40 - منى عبدالرازق عبدالمعطي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17701 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  

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

41 - منى عادل احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17961 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع  1470 وفى 

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

42 - مايسه مجدي حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18289 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  2128 

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

43 - علي مصطفي علي حسن رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   21571 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

4542 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارةنهائيا
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44 - هاني فهمي رضوان عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21825 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

5052 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

45 - السيد احمد عوضين مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22758 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  1755 

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

46 - زين العابدين مصطفى عمر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14475 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع  

3539 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارةنهائيا

47 - عمر محمد محمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17673 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع  

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

48 - صيدليه د منى محمد منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   669 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع  

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

49 - وائل محمد عطيه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17118 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع  4265 

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

50 - محمد طارق محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19724 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  

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

51 - احمد جمال محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14797 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع  13 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

52 - محمود رشدى فوزى السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   21371 قيد فى 17-10-2021 برقم 

ايداع  4110 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

53 - حسام عبد الحفيظ على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1997 قيد فى 10-12-2009 برقم ايداع  1299 

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

54 - ام هاشم محمد عبده كيوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8393 قيد فى 29-07-2015 برقم ايداع  1415 

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

55 - ام هاشم محمد عبده كيوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8393 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع  1695 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

56 - ام هاشم محمد عبده كيوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8393 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  158 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

57 - حمدى عبد الفتاح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8867 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع  2242 

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

58 - فاطمه عبدالسلم شعبان عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13487 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع  

1605 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

59 - احمد عبدالخالق محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   13802 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع  

2181 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

60 - حمدي سعد عبدالرسول محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15546 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع  

1396 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

61 - محمد عيد امام السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19190 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع  3888 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

62 - احمد محمد على شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   19275 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع  4063 

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

63 - يحيى عبد الهادى حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19797 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع  

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

64 - سمير عاطف ابواليمين جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   22424 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  946 

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

65 - غريب حسين على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   2530 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع  562 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل وفاة التاجر
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66 - غريب صلح ثابت حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   7832 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع  526 

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

67 - نجلء السيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14100 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع  2802 

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

68 - فاطمه محمد سليمان شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16334 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  2827 

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

69 - على احمد عاطف محمد موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20302 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع  1966 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

70 - خميس صابر عبدالحميد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   6265 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع  

1277 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

71 - عبدالمنعم عبدالرحمن محمد باز حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   13731 قيد فى 28-06-2018 برقم 

ايداع  2052 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

72 - انس احمد ليثي عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16534 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع  3208 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

73 - هانى رمزى كامل عجايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17238 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع  117 

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

74 - هانى رمزى كامل عجايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17238 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع  221 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

75 - ياسر جمال محمد حسن سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21499 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

4395 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

76 - رنا حسين علي عبدالرحمن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22342 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

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

77 - شيماء محمد عزوز حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22440 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  990 

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

78 - زينب عبدا معوض ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7137 قيد فى 16-09-2014 برقم ايداع  1264 

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

79 - سيد شيمي محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13854 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع  2303 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

80 - طه محمد عبد المتعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20644 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع  2690 

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

1 - محمد عامر محفوظ صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   12817 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع   424 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - محمد عامر محفوظ صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   12817 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   1874 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - محمد ابراهيم علي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   15407 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع   

1148 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - نجلء فتحي غريب عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   15446 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع   1211 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - ايه رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   19603 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع   502 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

6 - ابراهيم على سليمان ملعب تاجر فرد سبق قيده برقم   11926 قيد فى 17-09-2017 برقم ايداع   2153 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - شيماء مسعود اسماعيل منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   7898 قيد فى 30-03-2015 برقم ايداع   618 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

8 - عمرو السيد محمد عبدالمهدي الغمراوي تاجر فرد سبق قيده برقم   17681 قيد فى 03-03-2020 برقم 

ايداع   907 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - محسن السيد السيد محمد بعيله تاجر فرد سبق قيده برقم   18703 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع   

2879 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - اميره علء احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   22583 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع   1334 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

11 - احمد محمد عبدالحليم عبدالحميد حسين الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   12231 قيد فى 2017-11-01 

برقم ايداع   2676 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

12 - ايمن ابراهيم شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17806 قيد فى 22-04-2020 برقم ايداع   1166 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - هبه سيد على عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12629 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع   95 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - محمد احمد حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   19669 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع   648 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

15 - ايه صلح علي حسن بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   18257 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   

2065 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - نيفين يوسف محمد النجدي تاجر فرد سبق قيده برقم   19872 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع   1060 

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

17 - نوره ابراهيم محمد  ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   21556 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   

4512 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

18 - محمد شحته سليم على تاجر فرد سبق قيده برقم   4871 قيد فى 20-06-2012 برقم ايداع   740 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

19 - عبدا جمعه محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   12286 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع   

2761 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - وحيد فتحى عطيه موسى عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم   13433 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع   

1510 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

21 - احمد محمد ابراهيم موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   22628 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع   1435 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

Page 20 of 33 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

22 - محسن محمد غريب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22742 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع   1700 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

23 - محمود عبد الظاهر موسى الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   4171 قيد فى 16-10-2011 برقم ايداع   

1180 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

24 - سمر غريب عبادي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   19160 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع   3829 

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

25 - أحمد عياد عوده نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   22886 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   2100 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - احمد ابراهيم الدسوقى احمد ثابت السويفى تاجر فرد سبق قيده برقم   10803 قيد فى 23-01-2017 برقم 

ايداع   207 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - سيد عبدالعزيز عبدا غيته تاجر فرد سبق قيده برقم   20147 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع   1601 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - مينا منير شهدي رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   16600 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع   3349 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - صفيه احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20286 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع   1928 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - يوسف السيد محمد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم   7825 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع   510 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

31 - اميره عطيه عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18605 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع   

2699 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - بخيته عبد الرحمان علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   23016 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   

2444 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

33 - سمير محمد سعيد ضاحي تاجر فرد سبق قيده برقم   20046 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع   1417 

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

34 - رجب محمد زكي توني تاجر فرد سبق قيده برقم   22015 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع   5934 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

35 - المعز ابراهيم شحته زعرب تاجر فرد سبق قيده برقم   12551 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع   

3258 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - محمود عمر عبدالفتاح عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   12922 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع   594 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

37 - خليل صلح محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   13206 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع   1102 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

38 - ايهاب محمد سباعي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19023 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع   3559 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000
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العناوين 

1 - مجدى احمد عبدالنبى عبود تاجر فرد سبق قيده برقم    7971 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع    736 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

3915 بتاريخ 2020/12/9

2 - رانيا عبدا محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    22507 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    1133 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // ابو سلطان - 

شارع المنياوي - بجوار مدرسه السكه الحديد - مركز فايد- بملك// محمد حسن نصر

3 - سيد عبدالعال علي عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    17031 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

4115 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان //الشيخ 

زايد- قطعه 3 منطقة 24 اكتوبر الجمعيات -القديمه -بملك// ابراهيم حسن _بنشاط// محمصه

4 - صيدليه : د  ماريو زكريا عطيه عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    16698 قيد فى 30-10-2019 برقم 

ايداع    3499 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان // 

المدينه - قطعه رقم 34 شارع 2 - ارض البلح - بملك// زكريا عطيه -بنشاط// صيدليه

5 - محسن السيد السيد محمد بعيله تاجر فرد سبق قيده برقم    18703 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع    

2879 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية قطعه 7 الدور الثاني ش شبين 

الكوم بملك//لبيب محمد احمد

6 - ضياء محمد عبدربه حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    6553 قيد فى 20-03-2014 برقم ايداع    350 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ عين غصين 

الشارع الرئيسى بجوار كوبرى عين غصين- بملك/ عبدالمطلب جيلنى

7 - صيدليه : د  ولء حسن الصادق شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    13789 قيد فى 11-07-2018 برقم 

ايداع    2154 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى / 

عزبة ابوعاشور- بجوار مدرسة محمد عبدالدايم شاهين- التل الكبير- بملك/ جابر محمد توفيق

8 - هاني روبين عبدالحميد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    15033 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع    

438 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان// 

الفرنج -محل رقم 33 طابق الميزانين -مركز سعد زغلول الوطني -مول دنيا -بملك//فتحي محمد الهادي-بنشاط 

//مكتب توريدات طاقه شمسيه -برأس مال قدره 100000 مائه الف جنيها

9 - احمد فكرى عطيه عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    7648 قيد فى 11-02-2015 برقم ايداع    233 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان // ابو صوير -

المنايف -الصولي -القبلي -بملك// سامح صلح - بنشاط// عنبر دواجن -برأس مال قدره // 50000 خمسون الف 

جنيها

10 - ايناس محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    5709 قيد فى 16-04-2013 برقم ايداع    466 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

2339 بتاريخ 2021/6/22

11 - محمد غريب عبدالستار غريب تاجر فرد سبق قيده برقم    11703 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع    

1783 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسى اخر بعنوان/ 

التل الكبير- البلد- ش احمد عرابى- بجوار ورشة سماره- بملك/ مى عماد -نشاط/ ورشة موبيليا- راس مال/ 

50000 خمسون الف جنيه فقط لغير

12 - هبه سيد على عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12629 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع    

95 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ نفيشة القبلية- 

بجوارالمجلس المحلى- بملك/ رضا محمد محمد سليمان داود

13 - علي علي حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    14853 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع    100 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان // طريق 

السماعيليه بورسعيد - ك 11 طريق الصالحيه -المنشار -بملك// عيد سالم -بنشاط// بقاله جمله وقطاعي -برأس 

مال قدره 100000 مائه الف جنيها
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14 - ابراهيم سالم محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    21199 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    3813 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان // القنطره 

غرب - ش التحرير - بملك// محمود محمد السيد - بنشاط// مكتب استيراد وتصدير - برأس مال قدره 500000 

خمسمائه الف جنيها

15 - محمد طارق محمد السيد البعيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    22699 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

1588 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ محل رقم 

4عماره رقم30 المرحلة الخامسة مبانى- الشيخ زايد- بملك/ طارق محمد السيد

16 - زهراء حمدي محمود شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    22989 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

2377 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية فايد - ش المحطه - ابو 

سلطان -بملك// سالم سالم دكرون

17 - محمود احمد مصطفى كمال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8547 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع    

1711 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان/

الشيخ زايد محل رقم 3بالدور الرضي الكائن بالعقار المقام علي قطعه ارض حي الزهور بملك//محسن محمود 

نشاطه /تجاره وطحن البن راس مال/50000خمسون الف

18 - ورده سيد مصطفى احمد الشيمي تاجر فرد سبق قيده برقم    17260 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ المحل رقم 

1 عماره 2 شارع ترعة الروض عمارات الوقاف- بملك/ هشام عبدالعزيز

19 - عبير محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7218 قيد فى 15-10-2014 برقم ايداع    1397 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي اخر المودع 

برقم1625 بتارخ 2014/11/23

20 - عبير محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7218 قيد فى 15-10-2014 برقم ايداع    1397 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 35ش ابوبكر الصديق والهرام 

بجوار حسن ابوعلي بملك//عماد محمد محمد

21 - سميره عز محفوظ شبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    18426 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    2382 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان //ابو 

صوير -عزبه شعيب -السبع ابار الغربيه -عزبه هيصم محل 2 -بملك// محمد عبد المعبود -بنشاط // تجاره 

ملبس جاهزه -برأس مال قدره // 50000 خمسون الف جنيها

22 - عبد ا علي عبد الرحمن نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم    22790 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

1836 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان// 

التل الكبير -طريق 36 الحربي - بملك// خيري عبد الرحمن -بنشاط// مزرعه دواجن )بداري وتسمين( -برأس 

مال قدره 50000 خمسون الف جنيها

23 - أحمد عياد عوده نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    22886 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    2100 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // ابو صوير -

المنايف- ترعه المطايعه--بملكه

24 - احمد ابراهيم الدسوقى احمد ثابت السويفى تاجر فرد سبق قيده برقم    10803 قيد فى 2017-01-23 

برقم ايداع    207 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية المحطه خلف 

السكه الحديد ش6 اكتوبر بملك//علي عبدالرحمن علي

25 - محمد حمدي انور حسن فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    21137 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

3667 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ش رضا ج التعاونيات بملك//

عبداللطيف شوقي عبد الملك

26 - حسن محمد مسعود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    4362 قيد فى 02-01-2012 برقم ايداع    12 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان// حي 

السلم - 33 ش الدقهليه - بملك// صبري سعد محمود -بنشاط// تجاره علفه وعطاره جمله وقطاعي -برأس مال 

قدره // 100000 مائه الف جنيها

Page 23 of 33 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

27 - يوسف السيد محمد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم    7825 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع    510 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ابوسلطان المحطه بملك//ابراهيم 

جمال صبحي

28 - ام هاشم محمد عبده كيوان تاجر فرد سبق قيده برقم    8393 قيد فى 29-07-2015 برقم ايداع    1415 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي اخر المودع 1695 

بتاريخ 2017/7/26

29 - ام هاشم محمد عبده كيوان تاجر فرد سبق قيده برقم    8393 قيد فى 29-07-2015 برقم ايداع    1415 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي اخر 158 

بتاريخ2021/1/14

30 - محمد محمد سعد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    14498 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    3582 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان // البلبسه -الحكر 

- قطعه 148 -ش الجمهوريه -امتداد طريق بورسعيد -بملك// مصطفي احمد محمد -بنشاط// مركز خدمه سيارات

31 - عبده محمد جادالرب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    20941 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

3288 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية محل رقم 1 الدور الرضي 

العقار 13 بلوك 2 جمعيه الحي العباسي بملك//محمود محمد جاد الرب

32 - حميده احمد ابراهيم عبدالله فتيح تاجر فرد سبق قيده برقم    17848 قيد فى 05-05-2020 برقم ايداع    

1246 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ابوصوير ابوخروع بملك//

محمد حامد السيد

33 - علي سيد محمد علي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    18633 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

2753 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // نفيشه -

عزبه ابو بخيت -بملكه

34 - هانى رمزى كامل عجايبى تاجر فرد سبق قيده برقم    17238 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع    117 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاءالفرع المودع برقم221 

بتاريخ2020/1/16

35 - مصطفي محمود مصطفي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22353 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

762 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي// ق 18 

بلوك 22 ارض الجمعيات - محل رقم 1 -بملك// ورثه عادل سعيد

36 - حسن محمد مسعود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    4362 قيد فى 02-01-2012 برقم ايداع    12 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسى اخر بعنوان حى ثانى-

حى السلم- 25 ش 209 من شارع رضا -محل رقم 2- بملك/ محمد مسعود مصطفى- بنشاط/  تعبئة وتغليف 

مواد غذائية- راس المال/ 50000 خمسون الف جنيه فقط لغير

37 - رافت جادا عبدالسلم جادا تاجر فرد سبق قيده برقم    8993 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    

155 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // عقار رقم 

103 مربع 15 ج ش الدقهليه حي السلم -بملك// ورثه كامل محمد عرفان

38 - مكتب عمرو عرندس للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    9811 قيد فى 28-06-2016 برقم 

ايداع    1526 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر 

بعنوان // التل الكبير - قريه 3 الملك -منشيه التل الكبير -بملك// محمد عرندس محمد -بنشاط// مزرعه دواجن - 

برأس مال قدره // 50000 خمسون الف جنيها

39 - على عاصم ابوضيف حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم    17385 قيد فى 29-01-2020 برقم ايداع    

386 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية شارع السويس قلب المدينه 

القنطره غرب بملك//حسن بدر يوسف
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النشاط

1 - نجلء فتحي غريب عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  15446 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع    1211

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/مكتب استزراع اراضي

2 - ابراهيم على سليمان ملعب تاجر فرد سبق قيده برقم  11926 قيد فى 17-09-2017 برقم ايداع    2153

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط// توريدات عموميه)دون النترنت وتوريد 

العماله(

3 - رمضان ابراهيم حسن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15890 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع    2043

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// اعمال لند سكيب

4 - احمد ابراهيم سيد احمد الربى تاجر فرد سبق قيده برقم  16652 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    3425

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط //مكتب توريدات عامه )دون النترنت 

وتوريد العماله(

5 - عمرو السيد محمد عبدالمهدي الغمراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  17681 قيد فى 03-03-2020 برقم 

ايداع    907وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // استيراد وتصدير

6 - محمد احمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19914 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    1135

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/اعمال توريدات كهربائية وتركيب اعمده اناره 

وكشافات واعمال كهروميكانيكيه

7 - ايمان رفعت عبدالعزيز غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  22684 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

1552وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ خردوات

8 - احمد سعيد عوض رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  22767 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    1784

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// زراعه فاكهه وخضراوات داخل صوب 

زراعيه

9 - ايمن ابراهيم شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17806 قيد فى 22-04-2020 برقم ايداع    1166وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط // استيراد قطع غيار سيارات ومعدات ثقيله ونقل 

بري )دون وقوف مركبات خارج المساحه المخصصه للنشاط (

10 - هبه سيد على عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12629 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع    95

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة وتوزيع المواد الغذائية جمله 

وقطاعى

11 - محمد محمود طه محمود الصاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  20150 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

1735وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // مشروبات ساخنه وبارده

12 - شيماء سلمه علي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  20719 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع    2830

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد وبيع معدات بحرية

13 - محمد شحته سليم على تاجر فرد سبق قيده برقم  4871 قيد فى 20-06-2012 برقم ايداع    740وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب تصدير

14 - نصر فرج رياض مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  6574 قيد فى 25-03-2014 برقم ايداع    379وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى// تربية واكثار الحيوانات البرية )مع ضرورة 

استصدار التراخيص اللزمه للنشاط(

15 - يوسف السيد محمد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  7825 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع    510

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب استيراد وتصدير

16 - خليل صلح محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  13206 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع    1102

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // مكتب مقاولت عموميه

17 - صبرين محمد كريم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  15644 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع    1585

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//تجاره ادوات منزليه

18 - على عاصم ابوضيف حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  17385 قيد فى 29-01-2020 برقم ايداع    386

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريدات عموميه)دون النترنت وتوريد العماله(

Page 25 of 33 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

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3568 وتم ايداعه بتاريخ   

03-04-2011  برقم ايداع 368.000 الى : اضافة سمة تجارية// السعد للمقاولت العامه

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15446 وتم ايداعه بتاريخ   

01-04-2019  برقم ايداع 1,211.000 الى : تعديل السمه التجاريه/الهدي لستزراع الراضي

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11926 وتم ايداعه بتاريخ   

17-09-2017  برقم ايداع 2,153.000 الى : اضافة سمة تجارية// وات ترمنيشن للمقاولت والتوريدات 

العموميه

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15890 وتم ايداعه بتاريخ   

mint green 23-06-2019  برقم ايداع 2,043.000 الى : اضافه سمه تجاريه // مينت جرين

5 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22684 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2022  برقم ايداع 1,552.000 الى : تعديل السمة التجارية/ بائعة السعاده

6 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17806 وتم ايداعه بتاريخ   

22-04-2020  برقم ايداع 1,166.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي // الدش للتوريدات العموميه والنقل 

البري واستيراد قطع غيار السيارات والمعدات الثقيله

7 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20719 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2021  برقم ايداع 2,830.000 الى : السلمه مارين

8 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9316 وتم ايداعه بتاريخ   

16-03-2016  برقم ايداع 679.000 الى : اضافه سمه تجاريه مكتب الرحمه

9 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22780 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-2022  برقم ايداع 1,810.000 الى : اضافه سمه تجاريه الي المنصوره للتوريدات

10 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22928 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2022  برقم ايداع 2,213.000 الى : اضافه سمه تجاريه مكه لتربيه وتجاره المواشي

الشخاص

1 - ايمن رزق عبد الفتاح حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   20286 وتم ايداعه بتاريخ  25-05-2021 برقم 

ايداع    1928تم التأشير فى تاريخ   25-05-2021   بــ  

2 - زهراء حمدي محمود شحاته  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   22989 وتم ايداعه بتاريخ  

17-05-2022 برقم ايداع    2377تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة منصور محمود غانم وشريكه محمود عبدا محمد الشافعى   شركة سبق قيدها برقم    1884 قيدت 

فى 02-11-2009 برقم ايداع   1164 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه

رأس المال

1 - شركه  احمد اشرف احمد احمد الشامى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15536 قيدت فى 2019-04-14 

برقم ايداع    1379وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - ابراهيم سليمان مبارك وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     19006 قيدت فى 10-11-2020 برقم ايداع    

3521وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - محمد احمد عبداللطيف محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     17808 قيدت فى 22-04-2020 برقم 

ايداع    1170وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

4 - شركه حسن الغريب محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10834 قيدت فى 30-01-2017 برقم ايداع    

255وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

5 - محمد احمد وجدي ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     20740 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    

2872وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

العناوين

1 - شركه حسن الغريب محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10834 قيدت فى 30-01-2017 برقم ايداع    

255وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع جديد بعنوان/

القصاصين الجديدة ام عزام بملك//محمد حسن الغريب نشاط/معمل تفريغ
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النشاط

1 - شريف ومحسن ابوزيد شركة سبق قيدها برقم     19300 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    4133 

وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط//تصدير

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19006   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-2020 برقم ايداع    3521 الى   ابراهيم سليمان مبارك وشريكيه

2 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20740   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-08-2021 برقم ايداع    2872 الى   محمد احمد وجدي ابراهيم وشريكته
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الشخاص

1 - محمود عبدالهادي علي غازي  خروج شريك موصى مذكور بالعقد   المقيد برقم قيد    15536   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-04-2019 برقم ايداع   1379 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2019  بــ :  

2 - شريف حسن حامد ابوزيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   4133 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  اضافه حق الدارة للشركاء 

مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع البنوك الحكومية والغير حكومية باليداع والسحب والقتراض وحق التعامل 

مع جميع المصالح الحكومية والغير حكومية مجتمعين أو منفردين.

3 - محمد سعد حامد علي ابو سعده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19006   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2020 برقم ايداع   3521 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

4 - هبه ا سعيد عبدالغني احمد  خروج شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20740   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   2872 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

5 - محمد احمد وجدي ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20740   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   2872 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

وتمثيل الشركة التمثيل القانوني امام الغير بما فيها كافه الجهات الرسمية والحكومية مكفوله للطرف الثالث السيد/

محمد احمد وجدي ابراهيم منفردا وله حق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من السحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

وله حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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تجديد افراد

1 - محمود السيد احمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5534   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

226 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

2 - فاروق امام محمود فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5929   قيدت فى   04-07-2013 برقم ايداع    

774 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-03

3 - رحاب ابراهيم يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11243   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

964 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

4 - عماد صلح الدين محمود مصطفى البطريق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11292   قيدت فى   

30-04-2017 برقم ايداع    1045 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-29

5 - مروى على محمود عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9194   قيدت فى   01-03-2016 برقم ايداع    

486 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

6 - حازم محمد السيد على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3932   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

869 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

7 - محمد عبدالكريم ابراهيم غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4559   قيدت فى   11-03-2012 برقم ايداع    

293 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

8 - وائل محمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10361   قيدت فى   23-10-2016 برقم ايداع    

2381 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

9 - سيد عباس حسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6131   قيدت فى   28-10-2013 برقم ايداع    

1060 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-27

10 - مياده غريب محمد غريب نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11362   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    1155 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

11 - سمير محمود احمد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1020   قيدت فى   10-02-2009 برقم ايداع    

169 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-09

12 - دعاء عادل على حسن على البعلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7831   قيدت فى   17-03-2015 برقم 

ايداع    525 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

13 - محمد محمود على عبد ا متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1653   قيدت فى   10-08-2009 برقم 

ايداع    896 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

14 - احمد محمد سليمان على عدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2400   قيدت فى   30-03-2010 برقم 

ايداع    411 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

15 - مينا معوض سعد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2575   قيدت فى   09-05-2010 برقم ايداع    

611 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

16 - محمد فهيم على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4684   قيدت فى   10-04-2012 برقم ايداع    

470 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

17 - محمد فهيم على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4684   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

2545 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

18 - صالح الحسينى نصر عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7900   قيدت فى   30-03-2015 برقم 

ايداع    623 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

19 - وليد ابراهيم عوض محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11392   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    1209 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

20 - صيدليه د  مايكل مقبل يواقيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   597   قيدت فى   08-10-2008 برقم ايداع    

637 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-07
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21 - نجلء منصور محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11382   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

1188 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

22 - السيد عبد العزيز محمد محمد محمد العسر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4694   قيدت فى   

12-04-2012 برقم ايداع    485 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-11

23 - اشرف فتحى محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7295   قيدت فى   06-11-2014 برقم ايداع    

1525 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

24 - حافظ كامل جمعه على سعدون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9992   قيدت فى   09-08-2016 برقم 

ايداع    1806 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

25 - حسين كامل سليم على نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10972   قيدت فى   22-02-2017 برقم 

ايداع    498 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

26 - امال مصطفى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2883   قيدت فى   04-08-2010 برقم ايداع    

996 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

27 - عرفات سمير حسن متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3051   قيدت فى   10-10-2010 برقم ايداع    

1215 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

28 - السعدنى محمد محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3742   قيدت فى   18-05-2011 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

29 - السعدنى محمد محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3742   قيدت فى   04-12-2014 برقم ايداع    

1711 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

30 - شحات عوض محمد ابوليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8120   قيدت فى   19-05-2015 برقم ايداع    

971 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

31 - شروق ابراهيم عثمان عرفان الحريرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9832   قيدت فى   2016-07-10 

برقم ايداع    1557 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

32 - جمال عبد الحميد صديق عبد الحميد عنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4820   قيدت فى   

30-05-2012 برقم ايداع    663 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-29

33 - محمد شحته سليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4871   قيدت فى   20-06-2012 برقم ايداع    

740 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

34 - عبدالعزيز احمد عبدالوهاب البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9931   قيدت فى   01-08-2016 برقم 

ايداع    1726 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

35 - ناصر حربى يوسف على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10624   قيدت فى   19-12-2016 برقم 

ايداع    2838 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

36 - نعيمه سعدونى عبدالحميد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2739   قيدت فى   20-06-2010 برقم 

ايداع    811 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-19

37 - عبير محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7218   قيدت فى   15-10-2014 برقم ايداع    

1397 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

38 - عبير محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7218   قيدت فى   23-11-2014 برقم ايداع    

1625 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

39 - خالد عبد الغنى ابو بكر علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9316   قيدت فى   16-03-2016 برقم 

ايداع    679 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

40 - سامح سمير يس سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10982   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

41 - صيدليه د منى محمد منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   669   قيدت فى   27-10-2008 برقم 

ايداع    717 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26
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42 - رانيا فؤاد محمد احمد جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7870   قيدت فى   24-03-2015 برقم ايداع    

580 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

43 - احمد ابراهيم الدسوقى احمد ثابت السويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10803   قيدت فى   

23-01-2017 برقم ايداع    207 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-22

44 - عبده على احمد البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11349   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

45 - عبده على احمد البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11349   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

1142 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

46 - صبرى خليل حسينى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11195   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

876 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

47 - قدرى حسن على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11338   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

48 - حسام عبد الحفيظ على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1997   قيدت فى   10-12-2009 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

49 - محمد مندور فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10329   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    

2327 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

50 - غريب حسين على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2530   قيدت فى   02-05-2010 برقم ايداع    

562 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

51 - محمود احمد راتب سعيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8165   قيدت فى   26-05-2015 برقم 

ايداع    1033 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

52 - انتصار محمود عبدالعال عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10788   قيدت فى   2017-01-19 

برقم ايداع    180 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

53 - مصطفى محمد عبد السلم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2676   قيدت فى   06-06-2010 برقم 

ايداع    741 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-05

54 - السيد احمد محمد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3721   قيدت فى   15-05-2011 برقم ايداع    

583 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

55 - خميس صابر عبدالحميد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6265   قيدت فى   16-12-2013 برقم 

ايداع    1277 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-15

56 - زينب اسماعيل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8654   قيدت فى   04-11-2015 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

57 - محمد زكريا يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10562   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

2720 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

58 - عبدالخالق سعيد عبدالخالق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11458   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    1314 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

59 - دسوقى سليمان محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4682   قيدت فى   10-04-2012 برقم ايداع    

463 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

60 - زينب عبدا معوض ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7137   قيدت فى   16-09-2014 برقم ايداع    

1264 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

61 - اسلم السيد محمود عبدالعزيز سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9077   قيدت فى   09-02-2016 برقم 

ايداع    291 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08
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تجديد شركات

1 - تعديل اسم الشركه الى  شركه  ابراهيم محمد عبدالسميع سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10142  

قيدت فى  06-09-2016 برقم ايداع   2043 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/09/2026  12:00:00ص

2 - شركة منصور محمود غانم وشريكه محمود عبدا محمد الشافعى   شركة سبق قيدها برقم :   1884  قيدت 

فى  02-11-2009 برقم ايداع   1164 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2024  12:00:00ص

3 - شركه  عمرو ديب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10654  قيدت فى  22-12-2016 برقم ايداع   

2891 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  12:00:00ص

4 - شركه حسن الغريب محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10834  قيدت فى  30-01-2017 برقم 

ايداع   255 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00

ص
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