جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة القاهرة شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1احمد عبدالباقي حسن عبدالباقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7544ورقم قيد  104847محل رئيسى عن تجاره النظارات الشمسيه ,بجهة محافظة القاهرة  28مكرم عبيد
 - 2وجيه سيد الصغير حسن احمد سرحان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  7545ورقم قيد  104848محل رئيسى عن خدمات النقل بعد استخراج التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البري والجوي والتوريدات العموميه فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد
العماله ,بجهة محافظة القاهرة  23ش علي ايوب
 - 3احمد فؤاد احمد السيد الحلوجي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7547ورقم قيد  104849محل رئيسى عن استيراد وتصدير وتوريدات فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ,بجهة محافظة القاهرة  207ش اللواء عبدالشافي ابراهيم امتداد رمسيس
 - 4مصطفى عبد ا عبد الرازق حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7549ورقم قيد  104850محل رئيسى عن مصنع بيع حلوى من العجين ,بجهة محافظة القاهرة  17ش
مجدى فؤاد متفرع من ش المشير احمد اسماعيل
 - 5رمضان اسماعيل احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7552
ورقم قيد  104851محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة القاهرة  25الشركه العربيه القطاميه
 - 6انسى حمدى روبيل مقار تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7556
ورقم قيد  104852محل رئيسى عن خدمات لوجيستيه (توريد مواد غذائيه ونقل ومياه) ,بجهة محافظة القاهرة
 2ش طه حسين برج طه حسين الدور الثاني شقه  2الزمالك
 - 7رفعت توفيق محمد الشعرى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7557
ورقم قيد  104853محل رئيسى عن توزيع مستلزمات طبيه ماعدا تجاره وتصنيع الدويه ومستحضرات
تجميل ,بجهة محافظة القاهرة  32دوران الفلحه من الترعه السلطوحيه شقه 2
 - 8هبه حسن محمد جاد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7558
ورقم قيد  104854محل رئيسى عن كافيه دون النترنت ,بجهة محافظة القاهرة  5ش محمود سرور مدينه
الشمس
 - 9ابراهيم السيد همام هريدي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7561
ورقم قيد  104855محل رئيسى عن تجاره وبيع الفاكهه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  303عنبر  9فاكهه
سوق العبور بحصه قدرها  23ط و  9.68سهم
 - 10محمد نجاح حسان اليماني ابو المعاطي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  7563ورقم قيد  104856محل رئيسى عن اداره المطاعم والكافيهات ,بجهة محافظة القاهرة 6016
ناحيه ممر المشاه المجاوره  6المعراج
 - 11احمد ابراهيم حافظ محمد رشدان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7571ورقم قيد  104857محل رئيسى عن تجاره ملبس جمله وتجزئه فيما عدا الملبس العسكريه
واكسسواراتها ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  5ش سيدي محمد من ش السد ميدان ابو الريش
 - 12احمد صبري احمد عابدين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7572
ورقم قيد  104858محل رئيسى عن مطعم مندي ,بجهة محافظة القاهرة  1219/1220كورنيش النيل ابراج
سرايا المشرق بجوار البنك الهلي
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 - 13محاسن موسي محمد عبده تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7575
ورقم قيد  104859محل رئيسى عن تسويق عقاري بموجب شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات
والوارادات ,بجهة محافظة القاهرة برج  1مدخل  4عمائر العقاريه ق  24ج جنوب
 - 14راجا عمرو عبدالصبور قابيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7589ورقم قيد  104860محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  15ش مديريه التحرير
جاردن سيتي الدور الول
 - 15محمود ابوالعزم عبدالعزيز عبدالواحد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  7590ورقم قيد  104861محل رئيسى عن بيع ماكولت ( كبده ) ,بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار
رقم  59حي  1مج 1
 - 16ريمون رفعت كميل فهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7600
ورقم قيد  104862محل رئيسى عن توريد ادوات ومستلزمات مكتبيه (دون الطباعه) ,بجهة محافظة القاهرة
 26ش التركي منشيه العقاد
 - 17سمر محمود شحاته مجاهد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7609ورقم قيد  104863محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه دون الزي العسكري (تم ارفاق شهاده من
اتحاد الصناعات ) ,بجهة محافظة القاهرة  8كومباوند البارون شقه  11المقطم
 - 18ايمان خالد احمد احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  7635ورقم
قيد  104865محل رئيسى عن ملبس دون الملبس العسكريه ومفروشات ,بجهة محافظة القاهرة  1مجمع
المدارس
 - 19احمد السيد يوسف اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 7636
ورقم قيد  104866محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  124ش السد البراني
 - 20حماده رجب احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7645
ورقم قيد  16600رئيسى آخر عن بيع خضار وفاكهه وبقاله ,بجهة محافظة القاهرة محل  3ع  10محمد احمد
ابراهيم الحى الثامن
 - 21هبة محمود عبد المنعم حسانين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7619ورقم قيد  104864رئيسى آخر عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة القاهره الجديده  357-جنوب
المستثمرين -عائلى -1التجمع الخامس
 - 22هبة محمود عبد المنعم حسانين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7619ورقم قيد  104864رئيسى آخر عن مقاولت ,بجهة محافظة الشرقية  1شارع مرسى الطحان  -النحال
 ملك منال ابوالعباس مرسى - 23هناء محمد علي يونس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  7651ورقم
قيد  104868محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله تعبئه وتغليف مواد غذائيه ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  71ابو رجيله ش الخمسين شقه 10
 - 24احمد رياض عطيه رحيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7652
ورقم قيد  104869محل رئيسى عن خدمات سيارات فيما عدا تموين السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  3محل
 4ب  85صقر قريش الحي العاشر
 - 25محمد محسن مصطفي علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7657
ورقم قيد  104870محل رئيسى عن بيع كروت شحن واكسسوارات محمول ومستلزماته دون النترنت ,بجهة
محافظة القاهرة حاره محمد رضوان من ش الحريه
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 - 26حسين رفعت حسين حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7659
ورقم قيد  104871محل رئيسى عن معرض مطابخ ,بجهة محافظة القاهرة  54ش المقياس الروضه المنيل
 - 27احمد مصطفى احمد سعد الطواهى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  7661ورقم قيد  104872محل رئيسى عن ورشة اثاث ,بجهة محافظة القاهرة  54أ ش احمد حسن
الزيات الحى السابع
 - 28محمود كمال ربيع امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7669
ورقم قيد  104873محل رئيسى عن اكسسوارات محمول ومستلزمات دش ,بجهة محافظة القاهرة محل 22
ستى مول  3قطعه  97خدمات دار مصر  -مركز خدمات المدينه  -الرضى
 - 29سحر شعبان خيري احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7789
ورقم قيد  88929رئيسى آخر عن مكتبة (دون تصوير المستندات) ,بجهة محافظة القاهرة  47شارع الزهور
مساكن الشروق
 - 30احمد بدر عيد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  7688ورقم
قيد  104876محل رئيسى عن تجاره قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  68ش يوسف صبري ابو
طالب الحرفيين
 - 31حنان سعيد حسن الربيعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7689
ورقم قيد  104877محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ,بجهة محافظة القاهرة  6ش عمر بن الخطاب
 - 32اشرف يوسف عبدالحليم زعزع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7691ورقم قيد  104878محل رئيسى عن توريدات ماعدا مجال الطباعه والدعايه والعلن ,بجهة محافظة
القاهرة  31/33ش احمد حشمت الزمالكمحل رقم 29
 - 33احمد السيد تغيان اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7692
ورقم قيد  104879محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة القاهرة  39مربع 29
مرحله ثانيه الشروق
 - 34محب هلل جرجس جيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7695
ورقم قيد  104880محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه مرفق بشهاده غرفه
الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة شارع بطئ الدائري حوض العمده
 - 35هشام محمد عبد الحميد غنيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7696ورقم قيد  104881محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه فيما عدا الزي العسكري مرفق بشهاده غرفه
الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة ش ميخائيل خليل ش عين شمس ع النخل
 - 36سحر علي محمود عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7708
ورقم قيد  104882محل رئيسى عن تاجير سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة القاهرة عقار  73ش محمد
الهادي سلمه
 - 37نجاه رمضان فؤاد سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7709
ورقم قيد  104883محل رئيسى عن توريد وبيع اقمشه ,بجهة محافظة القاهرة  3ش الروضه شروق
 - 38ابرام غطاس عوض بقطر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7713
ورقم قيد  104884محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عامه ,بجهة محافظة القاهرة  15ش تبارك من ش
العقاد
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 - 39محمد سيد مصطفي يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7714
ورقم قيد  104885محل رئيسى عن توريدات دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله وتصدير ,بجهة محافظة القاهرة  19مساكن المحموديه السوق التجاري محل رقم 10
 - 40مصطفي احمد حسين احمد السيوفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7720ورقم قيد  104886محل رئيسى عن تجاره اللحوم المجمده ,بجهة محافظة القاهرة  39ش سوق النصر
 - 41كرم سمير فرويز حنا ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7722
ورقم قيد  104887محل رئيسى عن ورشة نجارة (مرفق شهاده من غرفه صناعه الخشاب والثاث) ,بجهة
محافظة القاهرة النور المحمدى من شارع سيد حماده  -العزبه البيضاء  -حوض العمده
 - 42عربي محمد ابو المجد عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7724ورقم قيد  104888محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ,بجهة محافظة القاهرة  21المشير احمد اسماعيل من حسن التهامي
 - 43يوسف لمعي حبشي ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7728
ورقم قيد  104889محل رئيسى عن بيع ساعات ,بجهة محافظة القاهرة  211ش شبرا
 - 44مادونا امير بولس فهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7729
ورقم قيد  104890محل رئيسى عن بيع اكسسوار حريمى ,بجهة محافظة القاهرة  1أ ميدان المستشفى
 - 45يمنى محمد رضا حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7734ورقم قيد  104891محل رئيسى عن مكتب شحن ,بجهة محافظة القاهرة  95شارع محمد فريد
 - 46شعبان احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7735
ورقم قيد  104892محل رئيسى عن مكتبه دون تصوير المستندات ,بجهة محافظة القاهرة  50ش محمد سعيد
 - 47ماريان صفوت صبحى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7737ورقم قيد  104893محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله) مستلزمات الطبية(دون الدويه) ,بجهة محافظة القاهرة  15ش حبيب شلبى شقه رقم 2
 - 48اسلم خليل علي خليل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7741
ورقم قيد  104894محل رئيسى عن مصنع اثاث مرفق بشهاده غرفه صناعه منتجات الخشاب والثاث ,بجهة
محافظة القاهرة بلوك  8مساكن اسكندريه مدخل  2محل  2المقطم
 - 49عسل لتجاره المواد الغذائيه والتصدير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  7751ورقم قيد  104895محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه وتصدير ,بجهة محافظة القاهرة  14ش
محمد حسن بلوك  9المنطقه العاشره
 - 50يسرى عبدالعاطى السيد عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7762ورقم قيد  104896محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية ومقاولت اعمال كهربائيه وكهروميكانيكيه,
بجهة محافظة القاهرة عماره  - 37بلوك  - 56شارع صقر قريش الحى العاشر  -مساكن صقر قريش  -محل 2
 - 51مايكل ايليا كلم صليب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7766
ورقم قيد  104897محل رئيسى عن توريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله والرحلت داخل جمهوريه مصر العربيه ,بجهة محافظة القاهرة  133ش مصر والسودان
الدور السادس شقه رقم 30
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 - 52اشرف شاكر سالم يحيا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7767
ورقم قيد  104898محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه (دون العسكريه) ,بجهة محافظة القاهرة  11شارع
علء الدين من ارض الطويل
 - 53خميس حماده على موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7768
ورقم قيد  104899محل رئيسى عن تسويق عقارى (مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين) ,بجهة
محافظة القاهرة شقه  42عقار رقم  78نموذج ج ش العروبه
 - 54محمد مصطفى عبدالكريم عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  7771ورقم قيد  104900محل رئيسى عن تجاره الخرده وحديد التسليح ,بجهة محافظة القاهرة  18ش
غرب الرشاح
 - 55احمد حسين محمد عبدالغنى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7795
ورقم قيد  104903محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة القاهرة  11ب المجاوره الثالثه محل 2
التجمع الول
 - 56محمود حمدى سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7797
ورقم قيد  104904محل رئيسى عن تجارة وتوريد نباتات الزينه ومستلزماتها واعمال لندسكيب ,بجهة
محافظة القاهرة  3106مساكن الظباط خلف اولد رجب زهراء م نصر بالدور الرضى شقه 2
 - 57محمد رضا حسين خضر سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7798ورقم قيد  104905محل رئيسى عن توريد يونيفورم ومفروشات فندقيه ( دون العسكريه ) ,بجهة
محافظة القاهرة  82مصطفى النحاس
 - 58محمد محمود حمدي احمد عبدالعزيز عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  7800ورقم قيد  104906محل رئيسى عن تصدير خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة القاهرة 16
شارع احمد قاسم جوده
 - 59محمد مأمون عبدالرحمن محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7801ورقم قيد  104907محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة
 19ش الخليج المصرى الميريه
 - 60ايهاب محمد سعيد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7803
ورقم قيد  104908محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  4ش الشيخ النفراوى
 - 61فهمى غنيم فهمى غنيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  7805ورقم
قيد  104909محل رئيسى عن مكتب لتجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  72شارع يوسف
صبرى ابوطالب الحرفيين
 - 62عمر عبدالعظيم ابوالفتوح عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7811ورقم قيد  104910محل رئيسى عن تجارة ملبس داخليه ( فقط ) ,بجهة محافظة القاهرة  1ش القدس
الشريف من العشرين
 - 63ابتسام عبدالسلم المصرى عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7820ورقم قيد  104912محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات المستعمله ,بجهة محافظة القاهرة محل
بالعقار  40ش السوبر جيت الروضه الحرفيين
 - 64انعام محمود عبدالوهاب على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7825
ورقم قيد  104913محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة  30ش احمد عبدالعزيز
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 - 65هانى جرجس جيد جرجس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7835
ورقم قيد  104914محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القاهرة  19ش شعبان
 - 66محمد غريب يوسف محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7839
ورقم قيد  104915محل رئيسى عن تجارة بن مطحون ,بجهة محافظة القاهرة  179شارع المسله امتداد
المطراوى محل 4
 - 67ادهم صبرى عبدا محمود فخرى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7846ورقم قيد  104916محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات جيب ,بجهة محافظة القاهرة  21شارع
القصر العينى
 - 68احمد شفيق محمد زكى ليله تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7854
ورقم قيد  104917محل رئيسى عن بقاله جمله ,بجهة محافظة القاهرة  44شارع المليجى من شارع المهندس
غنيم
 - 69ايمن محمد السعيد احمد ابو ورده تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7860ورقم قيد  104918محل رئيسى عن استيراد وتصدير وتجاره المواد الغذائيه ,بجهة محافظة القاهرة
سوق العبور عنبر  3محل 21
 - 70خالد محمد فوزى عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7863
ورقم قيد  104919محل رئيسى عن تصدير وبيع ملبس (دون العسكريه) ,بجهة محافظة القاهرة  8عمارات
رامو
 - 71احمد جمال عبدا عقل تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7870
ورقم قيد  104920محل رئيسى عن توريدات (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد
العماله) ,بجهة محافظة القاهرة ب  19م  2مساكن اطلس  -محل
 - 72عمرو مصطفى محمد احمد خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7877ورقم قيد  104921محل رئيسى عن توريد وتوزيع المستلزمات الطبية ,بجهة محافظة القاهرة 157
شارع المحطه المرج القديمه
 - 73احمد عاطف محمد مرعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7885
ورقم قيد  104922محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة ش مسجد الرحمن من ش مؤسسه
الزكاه
 - 74صباح محمود السيد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7886
ورقم قيد  104923محل رئيسى عن تجهيز مواد غذائيه ,بجهة محافظة القاهرة الشركه العربيه  600بلوك 6
مدخل  - 3النهضه
 - 75هاجر احمد محمود محمد بعيزق تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7887ورقم قيد  104924محل رئيسى عن تجاره وتوريدات بالجمله فى ملبس الطفال واكسسواراتها
ومستلزمات اطفال ومستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات (دون الدويه) ,بجهة محافظة القاهرة  12شارع
المماليك البحريه حجره بالعقار منيل الروضه
 - 76باسم محمود محمد لقمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7957
ورقم قيد  94229رئيسى آخر عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة القاهرة  35ش المطريه العمومي  -محل
رقم 1
 - 77مينا مجدي حنا تاوضروس تاجر فرد رأس ماله  8,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7894
ورقم قيد  104925محل رئيسى عن تسويق عقاري ( مرفق شهادة من الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات
والواردات ) ,بجهة محافظة القاهرة  14مساكن الضباط رابعه العدويه
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 7 of 114

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 78احمد محمد سيد هريدى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  7895ورقم
قيد  104926محل رئيسى عن مقله ,بجهة محافظة القاهرة  3ش السيد حنفى متفرع من الفيوم قسم
 - 79بقاله مصطفي عبد الحكيم قطب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7896ورقم قيد  104927محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  29شارع حجازي من هاشم اغا
 - 80عبدالحليم فتوح عبدالرسول محمد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7897ورقم قيد  104928محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  8ش الروضه المنيل
 - 81امانى على احمد حسانين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7901
ورقم قيد  104929محل رئيسى عن ترزى حريمى ( دون الزى العسكرى ) ,بجهة محافظة القاهرة  1شارع
فوده الخصايصه الميريه
 - 82شهيناز على عبدالمطلب احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7903ورقم قيد  104930محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة
 111شارع مصنع التكرير ناصية  12شارع احمد حشاد
 - 83بدر محمد بدر محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  7906ورقم
قيد  104931محل رئيسى عن ورشة تصنيع الثاث ,بجهة محافظة القاهرة  1حارة محمد السيد من شارع
ابوالفتوح عبدا
 - 84احمد عبدالمنعم كتبى عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7909ورقم قيد  104932محل رئيسى عن كوفى شوب ,بجهة محافظة القاهرة محل  2عماره  44المجاوره
 4التجمع الول
 - 85محمد صلح صلح محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7916
ورقم قيد  104933محل رئيسى عن تسويق عقارى (دون النترنت) ( مرفق شهادة من سجل الوسطاء
العقاريين ) ,بجهة محافظة القاهرة  48شارع  - 206دجله
 - 86سماح سعيد جابر احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7917
ورقم قيد  104934محل رئيسى عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده ,بجهة محافظة القاهرة  62ر 64ش
المسيرى ناصيه شارع كامل عبدا
 - 87فريد عدلى حنا بالطون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7918
ورقم قيد  104935محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه ( دون العسكريه) (مرفق شهاده من غرفه صناعه
الملبس الجاهزه) ,بجهة محافظة القاهرة شارع مكه من شارع الكبينه ارض  -العوايسه  -المرج الجديده
 - 88سماح عربى شعبان محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7919
ورقم قيد  104936محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه بكافه انواعها ,بجهة محافظة القاهرة  16شارع شريف
باشا الكبير ارض شريف
 - 89جمعه محمد فرج على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  7920ورقم
قيد  104937محل رئيسى عن توريد الملبس (دون العسكريه) ,بجهة محافظة القاهرة  5حاره الجامع
 - 90امير لصيانه السيارات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  7922ورقم
قيد  104938محل رئيسى عن صيانه السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  6طريق بلبيس مساكن الصعيد 400
بى بى سي  -بلوك 6
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 - 91محمد سيد محمد عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7923
ورقم قيد  104939محل رئيسى عن ورشة تخريز بلستيك ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات ) ,بجهة
محافظة القاهرة صابر العربى  -كفر الشرفا
 - 92وفاء على على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7924
ورقم قيد  104940محل رئيسى عن تجاره لعب اطفال ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  108العماره 32
عمارات مجلس الدفاع الوطنى
 - 93ايليا ايوب بارح عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7925
ورقم قيد  104941محل رئيسى عن ورشه حقن بلستيك ( مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه),
بجهة محافظة القاهرة شارع عمربن عبدالعزيز عزبه كمال رمزى
 - 94بدر مسعود كامل علم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7939
ورقم قيد  104942محل رئيسى عن مصنع تطريز (مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزه) ,بجهة
محافظة القاهرة  17شارع مسجد الزهراء جمال عبدالناصر
 - 95هانى حلمى ابراهيم الهبل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7940
ورقم قيد  104943محل رئيسى عن مقاولت كهروميكانيكيه و التوريدات (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة فيل  110البنفسج  5شقه رقم  - 7الدور الثالث  -التجمع
الول
 - 96بهاء نبيل فؤاد موسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  7941ورقم
قيد  104944محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع ,بجهة محافظة القاهرة  18ش رضا من الترعه التوفيقيه
بجوار  -مركز شباب عزبه النخل
 - 97مارينا سامى شوقى برسوم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7942
ورقم قيد  104945محل رئيسى عن مصنع ملبس (مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزه) ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  66شارع محمد شمس الدين من شارع جمال عبدالناصر عزبه النخل الغربيه  -بالدور
الرضى
 - 98مينا يسرى فهمى نصيف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7943
ورقم قيد  104946محل رئيسى عن اكسسوارات موبيلت ,بجهة محافظة القاهرة  19ش سنان محل رقم
512
 - 99ابراهيم بطرس اسرائيل جرجس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7944ورقم قيد  104947محل رئيسى عن خدمات نظافه ,بجهة محافظة القاهرة  10شارع غايس اندراوس
الزرايب منشأه ناصر
 - 100مايكل اسامه جميل مجلى منقريوس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7949ورقم قيد  104948محل رئيسى عن تصنيع الدوات الصحيه والمنتجات البلستيكيه وحقن
البلستيك ( مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه) ,بجهة محافظة القاهرة  12شارع ابوبكر الصديق
 - 101عدلت الصادق عبدالرحيم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7952ورقم قيد  104949محل رئيسى عن بيع دواجن ,بجهة محافظة القاهرة محل  7بالعقار 75
مجاوره  4حى 1
 - 102احمد فتحى الشحات السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7954
ورقم قيد  104950محل رئيسى عن صالون حلقة رجالى ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  5بالقطعه 55
حى  - 1مجاوره 2
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 - 103تامر على سالمان محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7955ورقم قيد  104951محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (دون الملبس العسكريه واكسسواراتها) (
مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزه) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2شارع احمد الحداد من شارع
محمد صبرى
 - 104عماد دانيال ابو الخير ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7961ورقم قيد  104952محل رئيسى عن مكتبه ( دون تصوير مستندات والطباعه ) ,بجهة محافظة القاهرة
ش رضا مع ش محمد فهمى  -عزبة النخل
 - 105محمد شوقي بدران مهدي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7964
ورقم قيد  104953محل رئيسى عن سنترال ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  6بالعقار  75مجاوره  4الحي
الول
 - 106محمود سعيد عبدالوهاب سيد عرفه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7974ورقم قيد  104954محل رئيسى عن توريدات عموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله)  -اعمال تركيبات ,بجهة محافظة القاهرة شارع امتداد النادى شارع مؤسسه الزكاه بركه
الحاج
 - 107عمر زيدان عمر مرسي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7975
ورقم قيد  104955محل رئيسى عن بيع عصائر ,بجهة محافظة القاهرة  95أ ش الحجاز
 - 108محمد سمير فؤاد عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7984ورقم قيد  104956محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  7شارع سيد جاد المولى
 - 109محمود محمد برعى على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7986ورقم قيد  104957محل رئيسى عن تقديم استشارات هندسيه فى مجال البترول ,بجهة محافظة القاهرة
 15شارع محمد صقر خفاجه م اولى
 - 110محمد احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7989
ورقم قيد  104958محل رئيسى عن كافيتيريا ,بجهة محافظة القاهرة  33شارع اسماعيل كامل
 - 111محمد حامد دسوقى عباس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7991
ورقم قيد  104959محل رئيسى عن توريد احذيه ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة  7شارع لمعى
المطيعى حدائق حلوان  -قسم المعصره
 - 112وفاء محمد مهدى وهبه محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8032ورقم قيد  67728رئيسى آخر عن مصنع ملبس ( دون الزى العسكرى ) ,بجهة محافظة القاهرة 1
شارع عمر غراب من شارع حسين حجازى ارض ابورجيله
 - 113احمد مصطفي خليل مصطفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8002ورقم قيد  104960محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  12ب بلوك  115النبوي المهندس حي السفارات الحي السابع -
شقه بالدور الرضي
 - 114هاني عبدالسلم عويس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8004
ورقم قيد  104961محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة القاهرة  41شارع منصور سوق باب اللوق ناصيه
الفلكي  -محل بالرضي
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 - 115رزق فتحى احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8005
ورقم قيد  104962محل رئيسى عن قهوه ,بجهة محافظة القاهرة ش  6اكتوبر
 - 116اسماء عبدالحميد عبدالحليم السيد والي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8009ورقم قيد  104963محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  75شارع البسانين
العمومي
 - 117رامي ابراهيم علي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8011
ورقم قيد  104964محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  116زهراء مدينه نصر
 - 118علي محمد محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8013
ورقم قيد  104965محل رئيسى عن توريدات عموميه وتصدير ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  2ش مصطفي رفعت
 - 119محمود محمد عبدالوهاب حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8018ورقم قيد  104966محل رئيسى عن توريد وتجاره اكسسوارات محمول ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  80شارع الحلفاوي من شارع فوزي
عبدالمقصود  -المرج الغربيه
 - 120محمد اسماعيل نمر محمد تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8023ورقم قيد  104967محل رئيسى عن مطعم ماكولت شرقي ,بجهة محافظة القاهرة  8سوق التعاونيات
الشيراتون
 - 121سمير سعد فانوس سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8025
ورقم قيد  104968محل رئيسى عن مكتب توريد اخشاب ,بجهة محافظة القاهرة  43ش ترعه الجلد شقه
بالدور الرابع
 - 122اشرف حسن علي غنيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8026
ورقم قيد  104969محل رئيسى عن بيع ملبس داخليه ,بجهة محافظة القاهرة ش نور السلم ناصيه ش سعيد
 - 123صيدليه د /محمد ذكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8033
ورقم قيد  104970محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة قطعه  10003المجاوره العاشره المعراج
العلوي
 - 124كريم محمد عبدالرازق سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8036ورقم قيد  104971محل رئيسى عن تسويق عقاري ( مرفق شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي
الصادرات والواردات ) ,بجهة محافظة القاهرة  2ش عباس ياسين من الشهيد محمد مجاهد
 - 125مصطفي سيد كمال عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8039ورقم قيد  104972محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  22شارع عثمان رفاعي ترعه الجندي
 - 126ابراهيم احمد مختار طه احمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8042ورقم قيد  104973محل رئيسى عن استيراد وتصدير والتوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه وبيع
وشراء وتوزيع اضافات العلف والدويه البيطريه والمطهرات والمكملت الغذائيه والكيماويه والمخصبات
الزراعيه واللقاحات والتصنيع لدي الغير ,بجهة محافظة القاهرة  4حي النرجس التجمع الخامس
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 - 127محمد سعد السيد مليجي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8044
ورقم قيد  104974محل رئيسى عن توريدات عموميه وبيع ادوات كهربائيه ( فيما عد الكمبيوتر ومستلزماته
ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  1605شارع مدرسه البارون الحي الول -
المقطم
 - 128لمياء سعد عبدالعزيز ابراهيم نوار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8050ورقم قيد  104975محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  9ش ابوبكر الصديق
 - 129محمد رضا محمود متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8053
ورقم قيد  104976محل رئيسى عن ادارة مطاعم و كافيهات ,بجهة محافظة القاهرة  131متحف المطرية
 - 130سيد محمد هاشم محمد تاجر فرد رأس ماله  120,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8054
ورقم قيد  104977محل رئيسى عن توريد مواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة  12ش منشيه التحرير
 - 131نورهان كرم معوض على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8056ورقم قيد  104978محل رئيسى عن مكتب ادارة صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة  9شارع ذكى شرف
من ابوداوود الظاهري
 - 132الهارون لتأجير الكفتريات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8058
ورقم قيد  104979محل رئيسى عن تأجير وادارة و تشغيل الكفتريات ,بجهة محافظة القاهرة  8شارع مسجد
السلم كفر العلو
 - 133احمد السيد محمد حجازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8060
ورقم قيد  104980محل رئيسى عن كوفى شوب لتقديم المشروبات الباردة و الساخنة فيما عدا الكحوليات,
بجهة محافظة القاهرة  135حالى  95شارع رستم ناصية شارع محمود زكى
 - 134فتحى محمود حامد حسين تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8068
ورقم قيد  104981محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و
العلن و الكمبيوتر و مسلزماته ) ,بجهة محافظة القاهرة ش المركز الجتماعى بجوار صيدلية ليلي
 - 135سعيد يوسف فرج رياض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8070
ورقم قيد  104982محل رئيسى عن تجارة الحذية ,بجهة محافظة القاهرة  6شارع النهضة من شارع عين
شمس
 - 136عبدالحكيم محمود عبدالحكيم عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  8071ورقم قيد  104983محل رئيسى عن مطعم كبده ومخ ,بجهة محافظة القاهرة  18سايقا  20حاليا
شارع حيدر علي صالح صبحي
 - 137وائل عبدالوهاب عبدالعزيز بلبل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8072ورقم قيد  104984محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و
العلن و الكمبيوتر و مستلزماته ) وبيع وتجارة كابلت كهربائية ,بجهة محافظة القاهرة  168شارع محطة
الفرز
 - 138بول مرقس ميلد غورس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 8076
ورقم قيد  104985محل رئيسى عن ورشة ملبس ( مرفق شهادة من غرفة صناعة الملبس الجاهزة و
المفروشات المنزلية ) ,بجهة محافظة القاهرة ش عبد الباسط السيد العزبة البيضاء
 - 139اميرة محمد عاطف حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8083ورقم قيد  104988محل رئيسى عن تجاره ادوات نظافه ,بجهة محافظة القاهرة 8أ حاره الشيخ عبدا
 /محل رقم 2
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 - 140مصطفى محمود على محمود تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8100ورقم قيد  104989محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  55ش امير الجيوش
 - 141رضا حنفى كيلنى فرج تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8102
ورقم قيد  104990محل رئيسى عن تجاره الثاث وموبيليا ,بجهة محافظة القاهرة  18محمد سلمه النزهه
الجديده
 - 142اسلم كامل موسي يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8103ورقم قيد  104991محل رئيسى عن تجاره الملبس الرياضيه ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 14
شارع النصر مدينه النور
 - 143ياسر عبدالمنعم السيد رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8105ورقم قيد  104992محل رئيسى عن تجاره قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة 30ش حافظ
بدوى  -الحى السابع
 - 144فرحات محمد فهمي رجب السبكي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8107ورقم قيد  104993محل رئيسى عن استغلل المحاجر و التوريدات عموميه وخدمات نظافه (دون
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  37مشروع
الخاء  -بطره  -دور  - 8شقه 83
 - 145صيدليه د /محمد محمود رفعت تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8108ورقم قيد  104994محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة ق  16بلوك  9ش احمد ابوالعل م
ثامنه
 - 146مؤسسة احمد اسماعيل للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8129ورقم قيد  104995محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القاهرة  27ش شقة بالعقار ش
عبد ا بن طاهر
 - 147نجلء فتحي محمد عبده شعيب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8137ورقم قيد  104996محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  13شارع بستان الدكه برج الفاروق  1وحدة 18بالرضي
 - 148عبدالناصر احمد عمار همام تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8139
ورقم قيد  104997محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  18عطفه عبدالحق السنباطي  /محل 2
 - 149محمود محي بسيوني احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8145ورقم قيد  104998محل رئيسى عن مصنع ملبس ( مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزة
والمفروشات المنزليه ) ,بجهة محافظة القاهرة  21ش عمان من جسر السويس
 - 150عبدالحميد محمد نصر عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8153ورقم قيد  104999محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 4بالعقار رقم 33سابقا  44حاليا ش ابراهيم خليل
 - 151هانى مصطفى فريد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8155
ورقم قيد  105000محل رئيسى عن كوافير سيدات ,بجهة محافظة القاهرة  31ش الكحال
 - 152ايهاب سامي محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8156
ورقم قيد  105001محل رئيسى عن خدمات السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  59تقسيم المروحه ميدان محمد
ذكي
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 - 153عاطف فخرى ملك حمايه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8160ورقم قيد  105003محل رئيسى عن تجاره الملبس (دون العسكريه) ,بجهة محافظة القاهرة  14ش
نصوح
 - 154عبد الجيد احمد على احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8162
ورقم قيد  105004محل رئيسى عن خدمات نقل بضائع ,بجهة محافظة القاهرة  201ش الترعه البولقيه
 - 155طارق احمد فهيم سطوحي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8164ورقم قيد  105005محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة القاهرة  16ش محمد حسن الجمل مع
حافظ رمضان
 - 156وائل صديق توفيق سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 8166
ورقم قيد  105006محل رئيسى عن تجارة القمشة ,بجهة محافظة القاهرة  13شارع المطبعة الهلية  -وكالة
البلح .
 - 157صيدلية د /محمد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 8169ورقم قيد  105007محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة  3عمارة  40منطقة الحياه -
المقطم
 - 158يسري صفوت زكريا سيحه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8243ورقم قيد  39960رئيسى آخر عن تصنيع الثاث المنزلي و جميع انواع الموبيليات و الصناعات
الخشبيه تم ارفاق شهاده من غرفه الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة ش التروللي بجوار مدرسه طاهر ابو زيد
الخاصه
 - 159يسري صفوت زكريا سيحه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8243ورقم قيد  39960رئيسى آخر عن تصنيع الثاث المنزلي و جميع انواع الموبيليات و الصناعات
الخشبيه تم ارفاق شهاده من غرفه الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة  3ش محمود النواوي من ش عين شمس
عزبة النخل الشرقيه
 - 160محمد عويس محمد ابو الهدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8175ورقم قيد  105008محل رئيسى عن تجارة وبيع الحدايد والبويات ,بجهة محافظة القاهرة  9شارع
الخليل ابراهيم من شارع احمد عصمت
 - 161محمود محمد عثمان موسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8176ورقم قيد  105009محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية (عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  13كمباوند النقل العام عمارات ريتش هاوس حي
الواحة الحي العاشر
 - 162ابراهيم محمد عبدالمنعم مبارك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8179ورقم قيد  105010محل رئيسى عن ادارة وصيانة ونظافة المرافق ( عدا خدمات المن والحراسة )
والتوريدات العمومية (عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة
بالعقار رقم  16شارع سلمة من شارع فرج يوسف حدائق المعادي بالدور الرضي مكتب
 - 163ريم طارق على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8180
ورقم قيد  105011محل رئيسى عن اداره وتشغيل حمامات سباحه ,بجهة محافظة القاهرة  13الفريق محمد
ابراهيم شقه  - 5دور اول بعد الرضى
 - 164محمد ابراهيم على محمود راجح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  8181ورقم قيد  105012محل رئيسى عن تجاره قطع غيار السيارات المستعمله ,بجهة محافظة القاهرة
9ش يوسف صبرى ابوطالب  -الحرفيين
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 - 165نادر مجدى بشرى فخرى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8183ورقم قيد  105013محل رئيسى عن المقاولت العامة ,بجهة محافظة القاهرة  8شارع نور السلم من
شارع الورشه الهجانه
 - 166ايمن علي خضرى رفاعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8184
ورقم قيد  105014محل رئيسى عن سوبر ماركت تجارة و توريد مواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة 4
شارع الورشة سابقا محمود عمار حاليا
 - 167سمير سامى ساويرس اسكندر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8187ورقم قيد  105015محل رئيسى عن مكتب رحلت ( داخل جمهوريه مصر العربيه) ,بجهة محافظة
القاهرة  14ش حسن على من امين حماده
 - 168عصام الدين عبدالجليل عبدالكريم عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  8188ورقم قيد  105016محل رئيسى عن توريد احذية ( دون العسكرية ) ,بجهة محافظة القاهرة
3ش ابراهيم واصف من حسين الطباخ عرب الطوايلة عزبة النخل
 - 169هشام عمرو عباس ذهنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8190
ورقم قيد  105017محل رئيسى عن توريد مواشي ,بجهة محافظة القاهرة قطعة  821خط  4شمال جمعية
عرابي تقسيم 4
 - 170يوستينا ميشيل راتب حنا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8191
ورقم قيد  105018محل رئيسى عن توريدات عمومية (عدا توريد العمالة و الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعاية والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  3048وحده ادارية  2ب بالعقار مشروع زهراء م نصر
 - 171خالد عبدالمغنى عبدالمطلب سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8194ورقم قيد  105019محل رئيسى عن تاجير معدات ثقيلة ,بجهة محافظة القاهرة  9شارع الشيخ ابراهيم
من مزرعة البط
 - 172خالد حسنى حسانى محمد عمران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8201ورقم قيد  105020محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات
المصرية غرفة صناعة الملبس الجاهزة) ,بجهة محافظة القاهرة  5ش محمود عطيه محل رقم 2
 - 173حسين قرشى حسين عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8204ورقم قيد  105021محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القاهرة شارع ثابت احمد ثابت
كفر ابو صير
 - 174عبدالرحمن نبيل عبدالرحمن عفيفى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  8207ورقم قيد  105022محل رئيسى عن استيراد وتصدير  -التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  32شارع محمود ابوالعيون
 - 175ريمون رفعت دانيال سعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8225
ورقم قيد  105023محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه حلويات شيكولته ,بجهة محافظة القاهرة  34حمدى
الظاهر
 - 176امانى احمد محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8226
ورقم قيد  105024محل رئيسى عن بيع اثاث ,بجهة محافظة القاهرة عقار  1/7شارع اللسلكى
 - 177ابراهيم محمد يوسف شيبه الحمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8228ورقم قيد  105025محل رئيسى عن صيانه واصلح المركبات ذات المحركات ,بجهة محافظة القاهرة
 162مساكن صقر قريش محل رقم 8
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 - 178احمد طارق حمدى عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8230ورقم قيد  105026محل رئيسى عن بقاله شامله ,بجهة محافظة القاهرة  52أ شارع عين شمس
 - 179وليد كمال يوسف محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8238
ورقم قيد  105027محل رئيسى عن تسويق عقارى ( مرفق شهادة من الهيئة العامة للرقابة على الصادارات و
الواردات لسنة  ,) 2022بجهة محافظة القاهرة  72كومبوند الزهور شارع الجزيرة -التجمع الخامس
 - 180محمد محمود محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8245
ورقم قيد  105028محل رئيسى عن بيع نجف واباجورات ولوزام كهرباء ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم
 15ش البترول من ش مؤسسة الزكاه بجوار مسجد الصفا وكشري ابو عمار  -محل
 - 181شحاته محمد شحاته سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8248
ورقم قيد  105029محل رئيسى عن تجاره مواد البناء ,بجهة محافظة القاهرة مول هاي لند الندلس  -الدور
الرضي  -محل G 2
 - 182عادل فايز مالك تغيان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 8249
ورقم قيد  105030محل رئيسى عن سوبرماركت ,بجهة محافظة القاهرة  6أ شارع ابراهيم الزناتى من
طومانباى
 - 183محمد فوزى فهمى محمد صقر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 8252ورقم قيد  105031محل رئيسى عن خدمات رجال العمال فاكس وتليفون فقط وتاجير سيارات ,بجهة
محافظة القاهرة  140ش  26يوليو  -الزمالك
 - 184حسان حسن معوض محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8278ورقم قيد  105032محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  26شارع المطريه العمومي ابراج السكان والتعمير عماره 14
 - 185اسامة نبيل زكي غبر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8283
ورقم قيد  105033محل رئيسى عن توزيع اغذيه ومشروبات بالعموله دون الكحوليه ,بجهة محافظة القاهرة 4
شارع محمد مسعود
 - 186مركز القاضى لصيانه السيارات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8285ورقم قيد  105034محل رئيسى عن مركز صيانه السيارات والدرجات البخاريه ,بجهة محافظة
القاهرة  107محل رقم  - 6عمارات العبور صقر قريش  -المعادى الجديده
 - 187عادل عبدا على عبدا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8288
ورقم قيد  105035محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  4ش عبده فرحات سكه عبدالرازق
 - 188مصطفى محمود عبدالرحيم احمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8292ورقم قيد  105036محل رئيسى عن ورشه حداده ,بجهة محافظة القاهرة ش العراقى من الدواجن من
جمال عبدالناصر
 - 189محمد حسن حسين على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8294
ورقم قيد  105037محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للمركبات والدرجات البخاريه وقط غيارها
واصلح المركبات والدراجات الناريه ,بجهة محافظة القاهرة  4سكه الدحديره الحطابه
 - 190نبيل حجازي رزق احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8295
ورقم قيد  105038محل رئيسى عن تجاره وتوريد مواد تعبئه وتغليف ( دون القيام باعمال التعبئه والتغليف ),
بجهة محافظة القاهرة  24ش مصنع الطرابيشي  -محل رقم 1
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 - 191جاكلين صفوت عزمى محارب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8297ورقم قيد  105039محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة القاهرة  26مشروع  23يوليو فيل
 62من ش طارق بن زياد
 - 192هيثم محمد السيد عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8298
ورقم قيد  105040محل رئيسى عن بيع مستحضرات التجميل واكسسوارات (دون الدويه) ,بجهة محافظة
القاهرة عقار  24برج السراء ش شريف حلوان
 - 193رومانى صادق حنا يوسف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8306
ورقم قيد  105041محل رئيسى عن تجاره عطاره ,بجهة محافظة القاهرة  3ش حسن جوهر من عبدالحميد
مكى
 - 194محمد عبدالحميد على محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8308
ورقم قيد  105042محل رئيسى عن بقاله تموينية شامله ,بجهة محافظة القاهرة  73شارع عبداللطيف شعبان
الميريه
 - 195باسم مجدي فرج رزق ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8315ورقم قيد  105043محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزة رجالي بالتجزئه ( دون الزي العسكري ),
بجهة محافظة القاهرة  27ت  29ت  31خان ابوطاقيه الخرونفش
 - 196جورج فايز واصف قريوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8316ورقم قيد  105044محل رئيسى عن توريدات احذيه وشنط واكسسواراتها (دون العسكريه) ,بجهة
محافظة القاهرة  440ش بورسعيد
 - 197اندرو عصام صبحى سيدهم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8317ورقم قيد  105045محل رئيسى عن مانكير وباديكير ,بجهة محافظة القاهرة  11ش الندلس
 - 198امير كريم محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8321
ورقم قيد  105046محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القاهرة  3حوض صبيح
 - 199ناهد جوده سعيد جرجس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8338
ورقم قيد  105047محل رئيسى عن اكسسوارات احذيه وشنط (دون العسكريه) ,بجهة محافظة القاهرة 440
ش بورسعيد
 - 200عياد نمر عياد بطرس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8339
ورقم قيد  105048محل رئيسى عن ورشه ملبس تم ارفاق شهاده من اتحاد الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة
 122بلوك  122مدخل  1مساكن الزاويه
 - 201كريم فوزي محمد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8341ورقم قيد  105049محل رئيسى عن ورشه نجاره ( مرفق شهاده من غرفه صناعه منتجات الخشاب
والثاث ) ,بجهة محافظة القاهرة  103محل  1ش المدارس متفرع من ش الورشه
 - 202شعبان هاشم سلطان عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8343ورقم قيد  105050محل رئيسى عن عطاره وعلفه ,بجهة محافظة القاهرة  49النخيل المقطم
 - 203نورهان محمود على عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8344ورقم قيد  105051محل رئيسى عن صناعة الملبس ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات المصرية -
غرفة صناعه الملبس الجاهزة والمفروشات المنزلية ) ,بجهة محافظة القاهرة  45ش عبد المطلب  -فايده كامل
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 - 204محمد احمد دسوقي احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 8345
ورقم قيد  105052محل رئيسى عن تجاره وبيع التكييفات والجهزة الكهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة 2
شارع مسجد الرضا من شارع احمد عصمت
 - 205حسن عبدالرحمن حسن نعمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8353ورقم قيد  105053محل رئيسى عن تجاره البان ,بجهة محافظة القاهرة  224ش بورسعيد
 - 206مى مصطفى عبدالمنعم سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8358ورقم قيد  105054محل رئيسى عن بيع سجاد ومفروشات ,بجهة محافظة القاهرة  46شارع المطرية
العمومى
 - 207عبير محمود حسن عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8389ورقم قيد  105056محل رئيسى عن مكتبه ( دون تصوير المستندات والطباعه والنترنت ) ,بجهة
محافظة القاهرة  2ش توفيق ابراهيم من ش الصحة عزبة النخل
 - 208اسماء مصطفى كامل عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8390ورقم قيد  105057محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  28ش سلمه عفيفى
 - 209احمد عبد الرحمن محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8393ورقم قيد  105058محل رئيسى عن مطعم ماكولت ,بجهة محافظة القاهرة  7أ مساكن صف الضباط
 الحى السادس  -غرفة من شقة  -دور ارضى - 210احمد فرج فهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8394
ورقم قيد  105059محل رئيسى عن ( خدمات نظافة دون توريد العمالة للغير ) واستكمال وتشطيب المبانى و(
التوريدات العمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ) ,بجهة محافظة
القاهرة  / 21د  5 -شكرى عبد الحليم تقسيم اللسلكى
 - 211بافلى وديع ميخائيل معوض حبشى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  8395ورقم قيد  105060محل رئيسى عن التسويق العقارى ( مرفق شهادة من سجل الوسطاء
العقاريين ) ,بجهة محافظة القاهرة  384ش التسعين الشمالى  -التجمع الول  -جنوب اكاديمية الشرطة
 - 212مجدى محمد خليل محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8396
ورقم قيد  105061محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة القاهرة عقار  - 52المنطقة الجنوبية  -التجمع
الول  -محل رقم أ
 - 213اسلم طارق سعد محمد سعد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8397ورقم قيد  105062محل رئيسى عن تجارة الكترونيات والتوريدات العمومية دون الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ) ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  139بمول الترجمان -
الدول الول  -محل 139
 - 214ابراهيم عبد النبى محمد سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8399ورقم قيد  105063محل رئيسى عن معرض ستائر ومفروشات ,بجهة محافظة القاهرة عماره 47
مجاورة  - 6التجمع الول  -محل 3
 - 215منال نبيل محمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8400
ورقم قيد  105064محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  42ق  - 5المنطقة التاسعه
 - 216احلم ثامر حسن الربيعى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8408
ورقم قيد  105065محل رئيسى عن مكتبه دون تصوير المستندات والطباعه ,بجهة محافظة القاهرة  35ش
جوبيان
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 - 217خالد حمدى حامد شاكر النشار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8409ورقم قيد  105066محل رئيسى عن مينى ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  8ش عبد الحكيم الرفاعى -
م الثامنه
 - 218ونان للملبس الجاهزة الرجالى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8410ورقم قيد  105067محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة رجالى ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 41
ش طلعت حرب  -محل
 - 219وليد سعيد سيد رضوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8411
ورقم قيد  105068محل رئيسى عن مكتب توريد اكسسوار موبايل ,بجهة محافظة القاهرة  27ش عين شمس
 - 220ميلد مكرم فهمى سدراك تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8417ورقم قيد  105069رئيسى آخر عن سوبر ماركت( بيع مواد غذائية ) ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم
 4عقار رقم  3ش  17متفرع من ش  27تقسيم ابو رجيله ملك  /سليم فرج عياد
 - 221ميلد مكرم فهمى سدراك تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8422ورقم قيد  105069رئيسى آخر عن سوبر ماركت( بيع مواد غذائية ) ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم
 -6عقار رقم  -3شارع  17متفرع من شارع  -27تقسيم ابو رجيله -ملك /فيليب فرج عياد
 - 222انور محمد عفيفى على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8429
ورقم قيد  105070محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة (مرفق بشهادة من غرفة صناعة الملبس الجاهزة
والمفروشات المنزلية) ,بجهة محافظة القاهرة ش بالقطعة  1688ش احمد السيد ارض ابو رجيلة
 - 223اكرم عطيه ابراهيم عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8433
ورقم قيد  105071محل رئيسى عن مستلزمات طبيه ( ماعدا تجاره وتصنيع الدويه ) ,بجهة محافظة القاهرة
 12المريس سابقا وحاليا الرشيدي امام مستشفي ابو الريش
 - 224زايد محمود على احمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8434
ورقم قيد  105072محل رئيسى عن ادوات مكتبيه دون تصوير المستندات ,بجهة محافظة القاهرة  3شارع
كامل صدقي  -الفجاله
 - 225ثروت رمضان عبدالمنعم معوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8441ورقم قيد  105073محل رئيسى عن مقاولت والتوريدات العموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته
ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  74شارع زهور البساتين  -بالدور
الثاني  -شقه
 - 226علء بدري رزق رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8451
ورقم قيد  105074محل رئيسى عن نظافه المباني والشركات والمنازل والسيارات والتوريدات العموميه ماعدا
المن والحراسه( عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة 60
شارع اسيوط الوحده العربيه
 - 227وليد مغاوري احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8453
ورقم قيد  105075محل رئيسى عن بيع هدايا ,بجهة محافظة القاهرة  6ش محمد السادات من ش الديب
محمد السباعي
 - 228صبرى مجدى صابر داوود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 8460ورقم قيد  105076محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزه ( مرفق شهادة من غرفة صناعه الملبس
الجاهزه والمفروشات المنزلية ) ,بجهة محافظة القاهرة  4ش ابراهيم مبروك  -ارض الجنينه

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

Page 19 of 114

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 229هيثم محمد عبد الحميد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8464ورقم قيد  105077محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القاهرة  4&1شقة  1ش 28
منطقة عمارات التجمع الخامس
 - 230ابراهيم ربيع على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8470
ورقم قيد  105078محل رئيسى عن مكتبه خردوات ( دون تصوير المستندات) ,بجهة محافظة القاهرة منفذ
بالعماره  150المحليه  - 5التجمع الثالث
 - 231محمود على محمود الصاوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8473ورقم قيد  105079محل رئيسى عن مصنع طرح ( مرفق شهادة من غرفة صناعة الملبس الجاهزة و
المفروشات المنزلية لسنة  ,) 2022بجهة محافظة القاهرة  15ش عبدالعظيم فريد الترولى
 - 232بيشوى جمال خميس عازر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8474ورقم قيد  105080محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة  13شارع الحاج سعد
 - 233هانى حسنى احمد وهبه تاجر فرد رأس ماله  6,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8475
ورقم قيد  105081محل رئيسى عن فطاطرى ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  3بالعقار برقم  26شارع
صبرى
 - 234نادر محمد رمضان مهران تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8478ورقم قيد  105082محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة القاهرة  8ش المناديلى
 - 235فتحى موسى ابراهيم مغنيين تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8479ورقم قيد  105083محل رئيسى عن لف مواتير واصلحها ,بجهة محافظة القاهرة  D 233حاليا
وسابقا تعويضات شق الثعبان المنطقه الصناعيه  -طره
 - 236هانى سيد احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8483
ورقم قيد  105084محل رئيسى عن تجارة مثلجات ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  43مساكن الحرفيين الدويقه
م ناصر
 - 237مصطفى حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8484ورقم قيد  105085محل رئيسى عن ورشة تصنيع اخشاب وموبيليا ( مرفق شهادة من غرفة صناعة
منتجات الخشاب و الثاث ) ,بجهة محافظة القاهرة ش فواز عطيه
 - 238عاطف محمود محمد متولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8488ورقم قيد  105086محل رئيسى عن معرض رخام ,بجهة محافظة القاهرة حوش رقم (  10630سابقا
) حاليا  d /20بمنطقة شق الثعبان
 - 239شريف سيد مصليحى السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8492ورقم قيد  105087محل رئيسى عن التوريدات العمومية ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و
العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة القاهرة غرفة بالشقة بالعنوان  6 /ش سعيد ميدان الجيش
 - 240فاطمة سعيد عبدالعزيز احمد سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8495ورقم قيد  105088محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة واكسسوارات ,بجهة محافظة القاهرة  2ش
الفيوم ناصية كليوباترا
 - 241محمد ابراهيم شلقامى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8496ورقم قيد  105089محل رئيسى عن بيع منظفات والتوريدات العامه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته
ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  11ش حسنى بك
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 - 242ماجد جورجى حنا معوض تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8498
ورقم قيد  105090محل رئيسى عن تلميع ذهب ,بجهة محافظة القاهرة  56قصرالنيل شقة  - 1بالدور الول
فوق الرضى
 - 243حسام الدين عبد ا نصر طة عبد ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  8501ورقم قيد  105091محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة مكتب
بالعقار رقم  18شارع حاتم الطائى من شارع احمد زكى بالدور الرضى
 - 244بيشوي ناصر وليم عزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8504
ورقم قيد  105092محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن) ,بجهة محافظة القاهرة  3عمارات اول مايو شارع النصر
 - 245رضا عادل على معاز تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8505
ورقم قيد  105093محل رئيسى عن بيع هدايا ,بجهة محافظة القاهرة  12شارع ابراهيم خليل من شارع عين
شمس
 - 246صيدليه الدكتوره  /يسريه بهي الدين تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  8507ورقم قيد  105094محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة  15ش الشهيد سيد زكريا
 - 247مصطفى رأفت شديد سباعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8512ورقم قيد  105095محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و
العلن والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة القاهرة شارع القاضي من شارع مؤسسة الزكاة
 - 248عز الدين عمر ابراهيم علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8513ورقم قيد  105096محل رئيسى عن تجاره اطارات وبطاريات ,بجهة محافظة القاهرة  162شارع
ابوالفرج
 - 249بسنت محمود حسن ابراهيم عمران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  8514ورقم قيد  105097محل رئيسى عن توريد مفروشات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة  2مجموعه
 74مدينتى  -شقه 52
 - 250محمد رجب فاروق زكى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 8515
ورقم قيد  105098محل رئيسى عن توريد وتركيب رخام وحجر ,بجهة محافظة القاهرة قطعه  1079الهضبه
الوسطى -الحى الول المقطم
 - 251امجد صلح عبدا سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8516ورقم قيد  105099محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  23ش محمود ابو زيد الجزارين الميريه
 - 252صيدليه د  /ماهر محمد محمد عبدالنبى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  8522ورقم قيد  105100محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة  3ميدان الجيش
 - 253عبد المنعم محمد عبدالرحمن علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8529ورقم قيد  105102محل رئيسى عن توريد زيوت وصابون ,بجهة محافظة القاهرة برج الزهار -
غرفه من الشقه
 - 254محمد محمد امين محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8534
ورقم قيد  105103محل رئيسى عن الستثمار العقاري ( مرفق شهاده من اتحاد الصناعات المصريع غرفه
التطوير العقاري ) ,بجهة محافظة القاهرة  9ش الكفاح م اولي م نصر
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 - 255ميلد بطرس اسناده هبيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8546
ورقم قيد  105105محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة القاهرة  4ش عدنان الراوى من ش شمس
الدين الذهبى
 - 256مريم عجيب صادق غالي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8547
ورقم قيد  105106محل رئيسى عن بيع ملبس ( دون الزي العسكري ) ,بجهة محافظة القاهرة  19ش
رفاعي محمود عزبه معروف
 - 257ابراهيم عادل متولى السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8550
ورقم قيد  105107محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  45ش عبدالصبور
 - 258ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8552ورقم قيد  105108محل رئيسى عن تشغيل المعادن ( مرفق شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه),
بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  4حاره عرنوس العطوف بالدور الرضى  -محل رقم 1
 - 259انس طارق عبدالرحمن محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8553ورقم قيد  105109محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة القاهرة  11شارع الحسن بن علي المنطقه
السابعه ب  43ق 5
 - 260فرج منصور مجلع معوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8555ورقم قيد  105110محل رئيسى عن ورشه حقن بلستيك (مرفق شهاده من غرفه الصناعات
الكيماويه) ,بجهة محافظة القاهرة  15شارع عبدالرحمن من محطه احمد سلمه  -كفر الباشا
 - 261مصطفى احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8558
ورقم قيد  105111محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  16شارع خالد بن الوليد القصرين
 - 262يوسف علي محمود سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8559
ورقم قيد  105112محل رئيسى عن بيع مواد تنظيف صابون ,بجهة محافظة القاهرة  6شارع سيد يونس من
شارع المعمل الزاويه
 - 263بشرى نبيل بشري صموئيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8560ورقم قيد  105113محل رئيسى عن ورشه تصنيع اثاث (مرفق شهاده من غرفه صناعه الثاث
والخشاب) ,بجهة محافظة القاهرة 47ش فرغلى محمد حسنين ارض الجنينه عزبه النخل
 - 264عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عويس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  8563ورقم قيد  105114محل رئيسى عن بيع وتجميع اطراف صناعيه واجهزة تعويضيه ,بجهة
محافظة القاهرة  6349الحي الخامس  -الهضبه الوسطي  -المقطم
 - 265طارق كمال عبدالعظيم محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8566ورقم قيد  105115محل رئيسى عن مطعم مأكولت بحريه ,بجهة محافظة القاهرة  14سراى *
الرضى
 - 266طارق امير محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8567
ورقم قيد  105116محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة القاهرة  25مشروع رابعه
الستثمارى
 - 267الهبيل للمواد الغذائيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  8574ورقم
قيد  105117محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة القاهرة شارع احمد عيسي
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 - 268محمد ابراهيم فتحي يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8579ورقم قيد  105118محل رئيسى عن اصلح اجهزه منزليه ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  8شارع
خسرو مسجد عزام  -محل
 - 269هند مجدي احمد نور الدين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 8580ورقم قيد  105119محل رئيسى عن تركيبات وتوريدات التكييفات وصيانتها واعمال المقاولت
الكتروميكانيكا و تجارة وتوزيع التكييفات وتوريدات العمومية ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) واعمال الحريق ,بجهة محافظة القاهرة  9ش الليث بن سعد
 - 270محمد احمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8582
ورقم قيد  105120محل رئيسى عن مشروبات مثلجه وساخنه وغازيه ( دون الكحوليه ) ,بجهة محافظة
القاهرة  6ش اسريات محل رقم 3
 - 271علء سعد علي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8588
ورقم قيد  105121محل رئيسى عن مصنع ملبس ( مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزة
والمفروشات المنزليه ) ,بجهة محافظة القاهرة  74ش الوحد العربيه
 - 272ليثي محسن سعيد خالد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8591
ورقم قيد  105122محل رئيسى عن نقل الركاب بري خارج وداخل المدن ,بجهة محافظة القاهرة  46ش
المحجر
 - 273ايهاب عبدا ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8592
ورقم قيد  105123محل رئيسى عن ورشة نجارة (مرفق شهاده من غرفه صناعه الخشاب والثاث) ,بجهة
محافظة القاهرة شارع مدرسه السراء
 - 274جيهان ابوالوفا محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 8593
ورقم قيد  105124محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة شارع المام مالك من جمال
عبدالناصر
 - 275مريم ماجد موريس ابوسيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8600ورقم قيد  105125محل رئيسى عن مصنع ملبس ( مرفق شهادة من غرفة صناعة الملبس الجاهزة
و المفروشات المنزلية ) ,بجهة محافظة القاهرة 4أ روض الفرج من ش ترعه الجبل
 - 276عماد حمدى فتوح علم راشد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8602ورقم قيد  105127محل رئيسى عن توزيع الدوات المنزليه ,بجهة محافظة القاهرة  76ش البقلى
 - 277كارل رفيق حسنى نجيب غزال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8603ورقم قيد  105128محل رئيسى عن توريدات ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن
الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة القاهرة  9ش صبرى
 - 278محمد ابراهيم سليمان عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8616ورقم قيد  105129محل رئيسى عن مطعم كبدة ومخ ,بجهة محافظة القاهرة  57مساكن الشروق
النادى الهلى
 - 279رئيس احمد محمد سلمة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8628
ورقم قيد  105130محل رئيسى عن سوبرماركت ,بجهة محافظة القاهرة  1مساكن النيل ب شمال  -محل 2
 - 280كروم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  8630ورقم قيد 105131
محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر
ومستلزماته ) وتجارة ادوات منزلية ,بجهة محافظة القاهرة  3شارع عاطف السادات  -عزبة النخل
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 - 281عمرو على محمود محمد الفوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8639ورقم قيد  105132محل رئيسى عن تجهيز وتوزيع مأكولت ومشروبات ,بجهة محافظة القاهرة 111
فيل حى البنفسج  - 10التجمع الول  -الدور ال  2علوى  -غرفه من شقه
 - 282خميس عبدربه محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8643ورقم قيد  105133محل رئيسى عن توريد مواد السمنتيه والخرسانه ( فقط ) ,بجهة محافظة القاهرة
بالعقار رقم  23شارع سعيد ذو الفقار بالدور السادس مكتب رقم 19
 - 283ايمان محمد منير ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8646
ورقم قيد  105134محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  15شارع الملك المعز
 - 284ابانوب فرج ا جوده عطال شحات تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8653ورقم قيد  105135محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة القاهرة  49أ شارع عباس العقاد
 - 285سوبر ماركت ابوضيف للغذيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8655ورقم قيد  105136محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  28أ ش المسيرى
 - 286محمد اسماعيل شوره سايح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8656ورقم قيد  105137محل رئيسى عن بيع الملبس الجاهزه (دون العسكريه) ,بجهة محافظة القاهرة
عقار رقم  59ب ش اسماعيل الفنجرى محل رقم 1
 - 287منى حسين احمد حسين يوسف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8664ورقم قيد  105138محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة القاهرة  7شارع سكه مسطرد
 - 288ميرا مكرم سعيد جندى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8666
ورقم قيد  105139محل رئيسى عن بيع مستلزمات الحيوانات الليفه ,بجهة محافظة القاهرة محل sg 17
مول مركاتو التجمع الخامس
 - 289نادر حلمى جبره خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8668
ورقم قيد  105140محل رئيسى عن تجارة وبيع ملبس جاهزه ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة 87
ب ش شبرا
 - 290مصطفى محمود احمد الحصرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8671ورقم قيد  105141محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة محل  57مشروع 2064
شارع الصفا من شارع الطاقه
 - 291امير زينهم حامد عزب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8673
ورقم قيد  105142محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  47شارع نمر مقار
 - 292شيرين كيرلس عبدالنور كيرلس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8674ورقم قيد  105143محل رئيسى عن توريد ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و
الكمبيوتر و مستلزماته ) وتوزيع المواد الغذائية ,بجهة محافظة القاهرة  103زهراء مدينة نصر  -الحى العاشر -
الدورالرضى  -محل رقم 1
 - 293محمد احمد كامل احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  8675ورقم
قيد  105144محل رئيسى عن التسويق العقارى (مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين ) ,بجهة محافظة
القاهرة  7ش ابراهيم ناجى م العاشره
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 - 294سمير سعيد جاد جاد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8677
ورقم قيد  105145محل رئيسى عن استيراد وتصدير و التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته
ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  22مساكن النشاءات  -المقطم
 - 295حسن محمود عبدا محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8678
ورقم قيد  105146محل رئيسى عن مطعم كشرى ,بجهة محافظة القاهرة ش الخمسين تقاطع ش الصفا
والمروه بجوار المعهد الزهرى
 - 296طارق محمد محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8679
ورقم قيد  105147محل رئيسى عن بزارات ومشغولت يدوية ,بجهة محافظة القاهرة  17المقطم 6037
 - 297السيد عبد الحكيم فهمى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 8683ورقم قيد  105148محل رئيسى عن بيع مستلزمات الكافيهات ,بجهة محافظة القاهرة  2بلوك 18
مساكن اطلس  -المقطم
 - 298اسلم عادل محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 8684
ورقم قيد  105149محل رئيسى عن صيانة الموبيل وبيع وشراء الهواتف وبيع اكسسوارات واجهزة الصيانة
الهواتف و ملحقاتها و التوريدات العامة ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته
) ,بجهة محافظة القاهرة  130شارع الحجاز  -الدور الول  -شقة رقم 1
 - 299رشوان سيد رشوان احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8696
ورقم قيد  105150محل رئيسى عن تجاره فاكهه وخضروات ,بجهة محافظة القاهرة  1عطفه عريان من ش
القبيله محل بالرضي
 - 300سامى محمود احمد على القطقوطى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8719ورقم قيد  105151محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القاهرة  10ش صبرى
ابراهيم
 - 301محمد حسني عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8720ورقم قيد  105152محل رئيسى عن بيع جبس بورد ,بجهة محافظة القاهرة  11شارع المعاهدة
 - 302رومانى نصحى سعد فلتس تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8726ورقم قيد  105153محل رئيسى عن توريد مواد غذائيه وتوريدات عامه ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمال ) ,بجهة محافظة القاهرة  34أ شارع الحجاز  -دور  - 6شقه
رقم 613
 - 303احمد السيد حافظ علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8736
ورقم قيد  105154محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبيليا ( مرفق شهاده من غرفه صناعه منتجات الخشاب
والثاث ) ,بجهة محافظة القاهرة  41ش عثمان بن عفان ش المزرعه المدينه المنوره اسبيكو
 - 304مريم وهيب ثابت كامل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8737
ورقم قيد  105155محل رئيسى عن توزيع وتجاره وتعبئه مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير ,بجهة
محافظة القاهرة  13شارع سمير البنا من شارع حنفى سكران
 - 305فادي مرزق ثابت وهبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8738
ورقم قيد  105156محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة  2حاره المهندس شريف من ش
السيد نفيسه
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 - 306عبدالجبار احمد عبدالفتاح عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  8739ورقم قيد  105157محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة  3شارع الشركه الدويقه م
ناصر
 - 307حنا نصحى زكى ساويرس تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8740
ورقم قيد  105158محل رئيسى عن ورشه تكسير بلستيك (مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه),
بجهة محافظة القاهرة  6شارع يوسف عبدالملك الزرايب م ناصر
 - 308كيرلس ميشيل نصيف بباوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8741ورقم قيد  105159محل رئيسى عن ورشة نجارة (مرفق شهاده من غرفه صناعه الخشاب
والثاث) ,بجهة محافظة القاهرة شارع نصر ابراهيم من شارع الترولى
 - 309تامر علي عبدالرحمن حسنين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8743ورقم قيد  105160محل رئيسى عن مصنع تشغيل المعادن ( مرفق شهاده من غرفه الصناعات
الهندسيه ) ,بجهة محافظة القاهرة  15ش مصطفي مرزوق من ش احمد الخشاب عزبه العرب
 - 310محمود محمد محمود عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8745ورقم قيد  105161محل رئيسى عن تجاره وبيع قطع غيار السيارات والموتوسيكلت ,بجهة محافظة
القاهرة  75ش ابو الفتوح عبدا
 - 311علي محمد علي فرحات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8753
ورقم قيد  105162محل رئيسى عن توريدات عامه وتوريد مواد تعبئه وتغليف ( بدون القيام باعمال التعبئه
والتغليف ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ,بجهة محافظة القاهرة  10شارع
بستان ريدان متفرع من شارع احمد سعيد
 - 312محمود كمال محمد المهدي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8757ورقم قيد  105163محل رئيسى عن توريد مستلزمات مصانع الرخام والجرانيت ,بجهة محافظة
القاهرة عقار رقم  52شق الثعبان بجوار مصنع مراسي امام مصنع شوشه ستون للرخام والجرانيت قسم طره
 - 313ايمن جمال محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8760
ورقم قيد  105164محل رئيسى عن تجاره سيارات وحديد ,بجهة محافظة القاهرة  7شارع  159ميدان
التحاد
 - 314رلى صلح الدين محمد ابوخص تاجر فرد رأس ماله  350,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8766ورقم قيد  105165محل رئيسى عن تحضير وتجهيز الطعام تيك اوى ,بجهة محافظة القاهرة برج
ايليت ق  3تقسيم شرق الوتوستراد  -امام مدخل زهراء المعادى
 - 315اسلم محمد جابر ابراهيم عيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8770ورقم قيد  105166محل رئيسى عن بيوتى سنتر ,بجهة محافظة القاهرة ميدتاون التجمع الخامس محل
رقم s-a
 - 316ميشيل كنز سعيد كنز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8783
ورقم قيد  105167محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائيه بالجمله ,بجهة محافظة القاهرة ش حموده عطيه من
ش الفريد عزبة النخل الغربيه
 - 317السباعى عبدالحكيم السباعى همام تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8788ورقم قيد  105168محل رئيسى عن مصنع تريكو ,بجهة محافظة القاهرة  16ش المستكاوى سيجال
 - 318محمد محمد عصام عبدالفتاح المغربى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8791ورقم قيد  105169محل رئيسى عن توريد مهمات مكاتب ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  4شارع جامع نشأت الدور الرابع شقه  6الزمالك
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 - 319وليد ابراهيم حنفى محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8793ورقم قيد  105170محل رئيسى عن خدمات نقل بضائع ( فى حدود المصرح به قانونا وبعد
استخراج التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القاهرة  7أ ابراج الفردوس شارع احمد سعيد
 - 320محمد حسين عبدالرحمن حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8794ورقم قيد  105171محل رئيسى عن ورشة تفصيل مليات ,بجهة محافظة القاهرة  42ش عبدا
الجوينى بالدور الرضى
 - 321نهى ابراهيم امام شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8799
ورقم قيد  105172محل رئيسى عن محل نظارات شمسية ,بجهة محافظة القاهرة  186شارع التحرير
 - 322احمد نادر احمد عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8804ورقم قيد  105173محل رئيسى عن بيع ماكولت ومشروبات دون الكحوليات ,بجهة محافظة القاهرة
بالعقار رقم  11شارع محمود فهمي المعماري بالدور الرضي
 - 323علي ناجي محمود امين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8807
ورقم قيد  105174محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة القاهرة  8ش النزهه
 - 324نيرمين على عبدالحميد مصطفى العزيزى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  8812ورقم قيد  105175محل رئيسى عن الرحلت الداخلية وخدمات رجال العمال (التليفون
والفاكس) بعد استخراج التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة القاهرة  5شارع الدكتور محمود سامي قطعة 34
المنطقة العاشرة
 - 325اسلم احمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8815
ورقم قيد  105176محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القاهرة  12ش جمال ابو المال من
ترعه الطواله  -عزبة النخل الغربية
 - 326مينا عايد وهيب عبيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8816
ورقم قيد  105177محل رئيسى عن تجارة وتوريد القمشة والستائر ,بجهة محافظة القاهرة  109ش
طومانباى
 - 327ابراهيم عبدالمولي محمد عبدالمولي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  8817ورقم قيد  105178محل رئيسى عن تجارة الدخان ومستلزماته والشيش ,بجهة محافظة القاهرة
 60شارع كلوت بك محل رقم  1بالرضي
 - 328زهراء اسماعيل محمد حامد عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8818ورقم قيد  105179محل رئيسى عن توريد وتركيب وصيانه مكونات الطاقه الشمسيه ومستلزماتها
والستشارات الهندسيه وتجاره معدات كهربائيه ومقاولت عموميه وكهروميكانيكيه ,بجهة محافظة القاهرة  9ش
نصار خلف نادي المقاولون
 - 329محمود رجب محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8821
ورقم قيد  105180محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة ق  3/1الحى الثالث  5والمقطم
 165أ
 - 330حسين عبد ا حسين عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8828ورقم قيد  105181محل رئيسى عن تجارة احذية وشنط  -دون العسكرية ,بجهة محافظة القاهرة 18
ب ش محمد سيد احمد
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 - 331ابراهيم حسن حسين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 8829ورقم قيد  105182محل رئيسى عن توريدات المواد الغذائيه ,بجهة محافظة القاهرة قطعه 2158
المجاوره الثانيه المعراج
 - 332الحسن خالد فتحى فوزى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8832
ورقم قيد  105183محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزه حريمى ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  26ش
شريف  -محل 44
 - 333اسامه عطا بسطا سند تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 8835
ورقم قيد  105184محل رئيسى عن بيع منتجات البان ومواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة محل  4سوق
تجارى  3دار مصر القرنقل  -التجمع الول
 - 334خيرى احمد عبد الجابر حماد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8931ورقم قيد  67259رئيسى آخر عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة  1ش ابو بكر الصديق
من عمر بن الخطاب عزبة خير ا بنشاط  /بيع حلوى من عجين ورأس مال  10000 /جنيه
 - 335محمد مجدى حسن خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8895
ورقم قيد  99545رئيسى آخر عن سوبرماركت ,بجهة محافظة القاهرة  3ش مصطفى الشريف  -عزبة النخل
 - 336وائل القطب شعبان على تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8839
ورقم قيد  105186رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة مجمع رقم  1بمسطح  10اسكان
جاردينيا
 - 337وائل القطب شعبان على تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8839
ورقم قيد  105186رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية تعديل الملك بجعله منشاه الكردى
بملك /سمير القطب على شعبان
 - 338عبدالرحمن مجدى توفيق محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  8841ورقم قيد  105187محل رئيسى عن تجارة وبيع لعب الطفال ,بجهة محافظة القاهرة  42شارع
المنيل
 - 339محمد شوقى عباس احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8847
ورقم قيد  105188محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  24ش الشهيد مصطفى رياض م اولى م/نصر غرفة  4شقه
 - 340خالد حسنى عبدالسيد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8849
ورقم قيد  105189محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  113عمارات الفتح
شارع النبوى المهندس محل رقم 1
 - 341هشام محمد محى الدين محمود الحناوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  8854ورقم قيد  105190محل رئيسى عن كوفى شوب ( دون النترنت ودون البلىستيشن ودون
المشروبات الكحوليه ) ,بجهة محافظة القاهرة  13شارع عبدالمحسن الوسيمى الف مسكن محل  5و 6
 - 342اميره تميم محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8860
ورقم قيد  105191محل رئيسى عن استيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه 6
) ,بجهة محافظة القاهرة  48شارع زهراء م نصر
 - 343محمود فتحى محمد ابوبكر تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8861
ورقم قيد  105192محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائيه ( دون مستلزمات الكمبيوتر ) ,بجهة محافظة القاهرة
 12محل بالعقار مجاوره  6شارع التجارى
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 - 344ابراهيم لمعى زخارى جادا تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8864ورقم قيد  105193محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة
شارع حسنى حماد ركن الياسمين
 - 345نبويه مسعد ابراهيم محمود الجوهرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  8869ورقم قيد  105194محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة
القاهرة ش انيس غانم العصاره الجديده عزبة النخل
 - 346الء اشرف محمد شوقى ابراهيم الكنيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  8877ورقم قيد  105195محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  18ح الجبرونى غرفة بالشقه رقم  4الدور الثانى بعد
الرضى
 - 347احمد عادل محمد زعفان الكبير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8881ورقم قيد  105196محل رئيسى عن تجارة وتوريد خضار وفاكهه (فقط) ,بجهة محافظة القاهرة 70
مشروع ال  2064تعاونيات الحى الثامن محل
 - 348السيد احمد هاشم عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8882
ورقم قيد  105197محل رئيسى عن كافيتيريا ,بجهة محافظة القاهرة ب  63مساكن الدلتا صبحي حسين
المقطم
 - 349حماده ابراهيم رشوان فرج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8887ورقم قيد  105198محل رئيسى عن توريد الشدات المعدنيه (فقط) ,بجهة محافظة القاهرة شارع خالد
الجندى شقه بالدور الثانى
 - 350روماني نادي فرح مهني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8890
ورقم قيد  105199محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  16ش مسجد الصفا من احمد عصمت
 - 351منة ا منير حامد عباس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8910
ورقم قيد  105200محل رئيسى عن معرض اثاث وموبيليا ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة
القاهرة  5شارع غرب السكه الحديد
 - 352هانى فايز رزق ا مرزوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8916ورقم قيد  105201محل رئيسى عن ورشة نجارة ( مرفق شهادة من غرفة صناعة منتجات الخشاب
و الثاث لسنة  ,) 2022بجهة محافظة القاهرة  9ش عبدالحليم محمد من الفتح
 - 353شريف نمرود توفيق حنا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8917
ورقم قيد  105202محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة القاهرة  5شارع الفرن الزرايب منشأه ناصر
 - 354مينا عبدالملك ثابت عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8918ورقم قيد  105203محل رئيسى عن تجارة ابواب مصفحة ,بجهة محافظة القاهرة  55ش الزهراء
 - 355احمد حسين احمد المزغوني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8919ورقم قيد  105204محل رئيسى عن توريد وتركيب وتشطيبات رخام ,بجهة محافظة القاهرة  15ش
جوهر الخرطه القديمه
 - 356محمد رافت سعد ابراهيم سعد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8920ورقم قيد  105205محل رئيسى عن بيع سجاد ,بجهة محافظة القاهرة اركاديا مول كورنيش بولق ابو
العل  -الدور الول  -محل رقم  44بي
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 - 357طارق سيد محمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 8924
ورقم قيد  105206محل رئيسى عن تجارة وتصليح كاوتش السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  6ش جزيرة
بدران
 - 358جرجس امين فرج جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8929ورقم قيد  105207محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة  70شارع صبحي
حسين المقطم
 - 359محمد بدر محمد عبد الظاهر تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8933ورقم قيد  105208رئيسى آخر عن بيع ملبس ,بجهة محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان15/
ش السلحدار روكسي بنشاط بيع ملبس براس مال 150000جنيه
 - 360محمد بدر محمد عبد الظاهر تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8933ورقم قيد  105208رئيسى آخر عن بيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة تعديل ليصبح 37 /ش حسانين
عبدالخالق البراجيل مركز اوسيم
 - 361ابو سفيان رجب عبدالعزيز محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  8942ورقم قيد  105209محل رئيسى عن اصلح المركبات والدراجات النارية ,بجهة محافظة القاهرة
 17مكرر احمد زكي
 - 362عمرو محمد طلعت توفيق الشاعر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 8945ورقم قيد  105210محل رئيسى عن توريدات عموميه وتصدير ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته
ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  17شارع ماهر
 - 363رجب شعبان محمود سعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8947
ورقم قيد  105211محل رئيسى عن تقديم مشروبات الساخنه والبارده دون الكحوليه ,بجهة محافظة القاهرة
 146شارع مصر والسودان
 - 364محمد حسام الدين عبدالعاطي موسي تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  8948ورقم قيد  105212محل رئيسى عن بيع بويات بالتجزئه ,بجهة محافظة القاهرة  1حسنين
دسوقي
 - 365علء صابر عباس جلل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8949
ورقم قيد  105213محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة  75مساكن الوادي الجديد مدخل
ب
 - 366كوافير شيماء للرجال تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  8950ورقم
قيد  105214محل رئيسى عن كوافير رجالي ,بجهة محافظة القاهرة  21النخيل السمرات  1المقطم  -محل
10
 - 367محمد عصام ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8960
ورقم قيد  105215محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه جمله ,بجهة محافظة القاهرة  18ش امام مخاليف ش
عرب الطوايله  -عزبه النخل
 - 368احمد قدري عبدالجيد علي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8962
ورقم قيد  105216محل رئيسى عن مكتب نقل وشحن البضائع (بعد استخراج التراخيص الزمة من هيئة
النقل البري والجوي وفي حدود المسموح والمصرح به قانونا ) ,بجهة محافظة القاهرة  7شارع الشركات الحي
السادس
 - 369اشرف صديق سيد صديق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8966
ورقم قيد  105217محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة القاهرة  11شارع الجامع عزبة الوابور
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 - 370كرم سعيد تناغو زخاري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8969
ورقم قيد  105218محل رئيسى عن كوفي شوب ( دون النترنت ودون المشروبات الكحوليه ) ,بجهة محافظة
القاهرة شارع محمد عبيد من شارع مصطفي الشريف  -عزبه النخل الغربيه
 - 371احمد محمد الطاهر مهدي عرابي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 8970ورقم قيد  105219محل رئيسى عن تجارة وتوريد الحذيه الجاهزة ,بجهة محافظة القاهرة  105ش
طومانباى
 - 372ايمن عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  8971ورقم قيد  105220محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) وتوريد قطع غيار الجهزة المنزليه و فندقيه ,بجهة محافظة القاهرة  1ش
عبدالعزيز نصار من ش محطه احمد سلمه كفر الباشا
 - 373صفوت رزق لبس بولس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8972
ورقم قيد  105221محل رئيسى عن توريدات عمومية ( عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعاية والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة ش اولد سيف العزبة البيضاء
 - 374عماد عبدالعال عبدالكريم القاوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 8973ورقم قيد  105222محل رئيسى عن توريد مواد البناء ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلان وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  94ش الحريه عرب الجسر
 - 375سمير اسماعيل عامر خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 8974ورقم قيد  105223محل رئيسى عن مقهي بلدي ,بجهة محافظة القاهرة  8ش العدويه البراني
 - 376حسن عطى ابوشامه عطى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 8976ورقم قيد  105224محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  17شارع
السلحدار محل
 - 377حسن مصطفي حسن عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8979
ورقم قيد  105225محل رئيسى عن تصنيع وتجاره المفروشات الجاهزة ( مرفق شهاده من غرفه صناعه
الملبس الجاهزة والمفروشات المنزليه ) ,بجهة محافظة القاهرة  20ش السكه النبويه
 - 378محمد سيد محمد محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 8980ورقم قيد  105226محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ( عدا توريد العماله
والكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن ) وصيانة منشأت ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار  1ب شارع
سليمان الطماوي منطقة مساكن الشيراتون
 - 379شنوده رمزي حلمي متري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 8982
ورقم قيد  105227محل رئيسى عن ميكانيكي سيارات ,بجهة محافظة القاهرة 60ش الحريه
 - 380فاطمه الزهراء مجدي عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  8985ورقم قيد  105228محل رئيسى عن توريد وتجاره لوازم وملبس البحر ( دون لوازم واسلحه
الصيد والقيام باعمال الغوص وعلي المنشاء الحصول علي كافه التراخيص و الموافقات اللزمه لممارسه النشاط
وكل ذالك في حدود المسموح والمصرح بيها قانونا وما تنظمه اللوائح والقوانين ) ,بجهة محافظة القاهرة العقار
رقم  314عمارات النرجس التجمع الخامس
 - 381محمد سامي علي محمد ضياء الدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  8986ورقم قيد  105229محل رئيسى عن مكتبه ( دون تصوير المستندات و دون الطباعه) ,بجهة
محافظة القاهرة شارع رضا من شارع يوسف الدجوي عزبه النخل الغربيه -
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 - 382رزق للكسسوارات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  8989ورقم
قيد  105230محل رئيسى عن بيع اكسسوارات هدايا حريمي ,بجهة محافظة القاهرة  21النخيل محل 11
السمرات  1المقطم
 - 383احمد محمد حسن حسنين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 8995
ورقم قيد  105231محل رئيسى عن اصلح المركبات والدراجات الناريه ,بجهة محافظة القاهرة  80ش
الجمهوريه عزبة خليل المعصره المحطه
 - 384محمد احمد محمود الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9000ورقم قيد  105232محل رئيسى عن تسويق عقارى ( دون النترنت ودون التسويق اللكترونى ),
بجهة محافظة القاهرة  6غرفة  B 7بالعقار شارع محمد النادى
 - 385احمد نادى حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9002
ورقم قيد  105233محل رئيسى عن مطعم بيتزا ,بجهة محافظة القاهرة عماره  97الحى السويسرى الحى
العاشر محل  16ب
 - 386هند مرتضى عثمان عبدالوارث تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9011ورقم قيد  105234محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  284سابقا  276حاليا
ترعة الجبل
 - 387سيد هشام سيد سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9014
ورقم قيد  105235محل رئيسى عن مقاولت عامه وتشطيبات وتوريدات ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  5ش ناصر ترعة الخشاب المعصره
 - 388مينا نعيم جاد سمعان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  9017ورقم
قيد  105236محل رئيسى عن تجارة القمشه والمنسوجات بالجمله ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة
 21ش محمد ابراهيم تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس
 - 389محمود جمال محمود محمد عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9018ورقم قيد  105237محل رئيسى عن معرض احذيه ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة  7شارع
بن حجر العسقلنى محل رقم 1
 - 390نزيه خميس ثابت طنيوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9022
ورقم قيد  105238محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة  2شارع مراد الشريعى الدور الثانى
غرفه من الشقه 6
 - 391محمود نبيل محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9025ورقم قيد  105239محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة القاهرة  79ش مصر حلوان
الزراعى محل
 - 392محمود صلح محمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9031ورقم قيد  105240محل رئيسى عن بيع اجهزة تكييف ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  26شارع
لشين من شارع الفيوم محل
 - 393حسنى احمد حامد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9034
ورقم قيد  105241محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة  24ش منصور حلوان
 - 394عبدالحليم حسن محمد عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9038ورقم قيد  105242محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوزيع فلتر مياه ومستلزماته ( دون الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عماره  106الماظه شقه رقم 8
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 - 395محمد السيد شفيق الحلوجى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9045ورقم قيد  105243محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  202حاليا سايقا  162شارع ترعة
الجبل
 - 396فاتن السيد عطا ابوالمعاطى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9052ورقم قيد  105244محل رئيسى عن تسويق عقارى ( دون النترنت  -ودون التسويق اللكترونى ),
بجهة محافظة القاهرة  10شارع مكرم عبيد
 - 397محمد وجيه عبدالفتاح عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9060ورقم قيد  105245محل رئيسى عن توريدات عموميه وتوريد وبيع المستلزمات الطبيه والجهزه
الطبيه والتوكيلت التجاريه ( دون الدويه  -ودون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله
) ,بجهة محافظة القاهرة  11ش ابراهيم بن المهدى الحى السابع
 - 398على محمود على عامر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9064
ورقم قيد  105246محل رئيسى عن تجارة مصوغات ذهبيه ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
مصلحة الدمغه والموازيين ) ,بجهة محافظة القاهرة  93ح سمعان الشهيد هشام متفرع من ش الخمسين
 - 399رضا رمضان محمد عبدالدايم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9068ورقم قيد  105247محل رئيسى عن تجارة شنط حريمى ,بجهة محافظة القاهرة  49درب ايه
 - 400محمد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9069
ورقم قيد  105248محل رئيسى عن ورشة خراطه ,بجهة محافظة القاهرة 7أ شارع صبرى
 - 401عبير عاطف محمد الهادى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 9079
ورقم قيد  105249محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه وخارجيه ( دون توريد العماله وبعد استخراج
التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القاهرة  37ش النزهه عمارات رابعه الستثمارى
 - 402محمد سالم محمد الدرديرى امام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 9086ورقم قيد  105250محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة مساكن الجمهوريه بلوك  1م
 1ش  4النهضه
 - 403سيد عبد الفتاح مصطفى صقر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9180ورقم قيد  52348رئيسى آخر عن مطغم تيك اواى ,بجهة محافظة القاهرة  2ش ابراهيم عبد الرازق -
محل
 - 404محمد جمال محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9093
ورقم قيد  105251محل رئيسى عن كافيه ( دون النترنت ودون البلى ستيشن ودون المشروبات الكحوليه ),
بجهة محافظة القاهرة  8شارع سمير حافظ
 - 405محمد على محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9096
ورقم قيد  105252محل رئيسى عن شحن وخدمات لوجيستيه ( دون توريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة ق
 5ب  8ش ناجى عيسى الطحاوى المنطقه التاسعه
 - 406سامر عوض عطيه سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9099ورقم قيد  105253محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مستلزمات اطفال ,بجهة محافظة القاهرة  2ح
غباشى
 - 407بيومى الكنفانى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  9104ورقم قيد
 105254محل رئيسى عن بيع كنافه وحلويات ,بجهة محافظة القاهرة  6محل  11بالرضى بالعقار اول مايو
طريق النصر
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 - 408ناهد صبرى محمد محمد شتا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9105ورقم قيد  105255محل رئيسى عن تجارة اثاث منزلى وسجاد واكسسوارات وادوات منزليه واجهزه
كهربائيه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة القاهرة  107شارع 9
 - 409عصام عبدالفتاح سليمان مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9113ورقم قيد  105256محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  1شارع رشدى حارة حنا رزق المعصره
 - 410عبدالمجيد عبدالحميد شفيق تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9116
ورقم قيد  105257محل رئيسى عن مكتب مكافحة حشرات ,بجهة محافظة القاهرة  2ش العباسيه مول الظاهر
محل 26
 - 411وحيد ناصر يوسف عدلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9120
ورقم قيد  105258محل رئيسى عن بيع احذيه وشنط حريمى ( دون الحذيه العسكريه ) ,بجهة محافظة
القاهرة  610بمبنى الجراند مول المعادى الدور الرابع
 - 412منال زينهم امبابى محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9125
ورقم قيد  105259محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة  2شارع الحنه
 - 413قبيصى الجديد للدهانات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9128
ورقم قيد  105260محل رئيسى عن تجارة حدايد وبويات ,بجهة محافظة القاهرة  15ب  14ش الخمسين حى
الواحه محل 2
 - 414سامح سيد احمد محمد زيدان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9131ورقم قيد  105261محل رئيسى عن مصنع حقن بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة  27ح القصر خزان
المياه م/ناصر
 - 415محمود عادل عبدالتواب حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9133ورقم قيد  105262محل رئيسى عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال ( دون توريد العماله وبعد
استخراج التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القاهرة  5عطفة نصرا من شارع الزهراء عرب راشد
 - 416مايز محروس معوض حنا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9139
ورقم قيد  105263محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  10محليه  3التجمع الثالث
 - 417ابانوب خليل انيس برسوم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9151
ورقم قيد  105264محل رئيسى عن ورشه مصنوعات جلديه ( مرفق شهاده من غرفه صناعه الجلود ) ,بجهة
محافظة القاهرة  14ش سكه سوق الزلط
 - 418السيد محمد احمد سعد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9155ورقم قيد  105265محل رئيسى عن تجاره ادوات صحيه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  2بالدور
الرضي سيتي مول
 - 419هبه نتعى شمعون جرجس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9157
ورقم قيد  105266محل رئيسى عن مكتب توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة القاهرة  52ش بلل الشرقى
 - 420عبد الحميد عبد المقصود طه السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  9158ورقم قيد  105267محل رئيسى عن استثمار عقاري ( مرفق شهاده من غرفه التطوير العقاري
) ,بجهة محافظة القاهرة  30ش البلقسه  -غرفه يسار مدخل الشقه  -الدور الثاني  -غرفه من شقه رقم 3
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 - 421عصام علي محمد مسعود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 9168
ورقم قيد  105268محل رئيسى عن تجاره اجهزة كهربائيه ومنزليه وادوات كهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة
 2اولد عدنان
 - 422عبدالرحمن جمال الدين قاسم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 9172ورقم قيد  105269محل رئيسى عن توريدات زيوت وشحوم وقطع غيار مستلزمات مصانع
والستيراد والتصدير ,بجهة محافظة القاهرة  20عمارات الشركه السعوديه
 - 423محمد سعيد شوقى على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9266
ورقم قيد  74982رئيسى آخر عن تصنيع منتجات البلستيك وكسارات البلستيك ومستلزمات مكن البلستيك
بعد الحصول على التراخيص اللزمه لذلك ,بجهة محافظة القاهرة  5ش حافظ ابوليله ش التروللى تقسيم ابوالعز
قطعه  353محل  5بالرضى
 - 424سمير سعد فانوس سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9237
ورقم قيد  104968رئيسى آخر عن ورشة تصنيع اخشاب ومستلزمات الديكور ( مرفق شهادة من اتحاد
الصناعات  -غرفة صناعات منتجات الخشاب ومستلزمات الديكور ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  156ش
الجامعة من ش الميثاق  -الدور الرضى
 - 425ابراهيم عبد الرحمن حسين سويفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9196ورقم قيد  105272محل رئيسى عن معرض موبيليا ,بجهة محافظة القاهرة  4عطفة الزاوية كوم
الصعايدة
 - 426داود عبيد جاب ا ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9197
ورقم قيد  105273محل رئيسى عن مصنع لمنتجات الحذيه البلستيك ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة
القاهرة ش فيل القبيصى مؤسسة الزكاه
 - 427مينا هارون سليمان عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9200ورقم قيد  105274محل رئيسى عن ورشة حقن وتصنيع بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة ش الحبايب
حوض جلل من التروللى
 - 428جمال عبد الباسط عبد اللطيف عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  9202ورقم قيد  105275محل رئيسى عن بيع مراتب ,بجهة محافظة القاهرة ق  1184الحى
الول  -ش مدرسة البارون المقطم
 - 429هيثم محمد بيومى محمد الشيمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9219ورقم قيد  105276محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  5ح توفيق وهبه من ش ترعة الجبل
 - 430حذيفه وجدى يوسف السيد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9222
ورقم قيد  105277محل رئيسى عن مطعم وتقديم وجبات جاهزه ,بجهة محافظة القاهرة  30/31مركز
خدمات البنفسج ش احمد عكاشه التجمع الول
 - 431ياسمين ابراهيم عز الدين حسنين دراز تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  9228ورقم قيد  105278محل رئيسى عن تسويق وبيع مستحضرات تجميل ومكملت وتصنيع لدى
الغير ( دون النترنت والدوية البشرية وفى حدود المسموح والمصرح به قانونا ) ,بجهة محافظة القاهرة  34أ ش
الحجاز
 - 432محمود فؤاد سليم محمد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9229
ورقم قيد  105279محل رئيسى عن تصنيع المنسوجات ( دون العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة ش احمد
السيوفى ش فيل باهر حوض الجنينه
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 - 433غاده عبدالعال عمر درويش تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9238ورقم قيد  105280محل رئيسى عن استثمار عقارى ومقاولت ( دون التسويق العقارى والنترنت
والتسويق اللكترونى ) ,بجهة محافظة القاهرة  68بلوك  31مدخل ش مدرسة طارق ايديال
 - 434اشرف عويس محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9239ورقم قيد  105281محل رئيسى عن بيع منظفات ,بجهة محافظة القاهرة  21منطقة النخيل  -محل 12
السمرات  -المقطم
 - 435حسن يوسف موسى مبارك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9240ورقم قيد  105282محل رئيسى عن مكتب ابادة حشرات وقوراض ,بجهة محافظة القاهرة  23ش
وائل عقل من ش حسين الطباخ  -عزبة النخل الغربية  -الدور الرضى
 - 436محسن على سنوسى على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9244
ورقم قيد  105283محل رئيسى عن تجديد وصيانه السيارات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  25ش حجاج
السمرى  -من ش عشره  -محل
 - 437ماهر عبد الحميد عبد المقصود طه خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  9247ورقم قيد  105284محل رئيسى عن استثمار عقارى ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات -
غرفة التطوير العقارى ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  30ش البلقسة  -الدور الثانى  -سقة 3
 - 438كرم مليجى محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9252
ورقم قيد  105285محل رئيسى عن مكتب نقل عمال وبعد استخراج التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى
والدولى و ( دون القيام باعمال توريد العمالة ) ,بجهة محافظة القاهرة  3بلوك  69مساكن صقر قريش
 - 439محمد سامى محمد منظور تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9253
ورقم قيد  105286محل رئيسى عن تجارة العدسات الشفافه واللصقه الملونه والنظارات الشمسيه فيما عدا
الطبيه والكسسوارات والجهزه الطبيه ومستحضرات التجميل ,بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم  6083ناحية تلل
المقطم المنطقه ج بلوك  7خارج الزمام المقطم بالدور الرضى محل رقم G1
 - 440احمد محمد عبد الباقى يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9254ورقم قيد  105287محل رئيسى عن تجارة الحدايد والبويات ,بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار  15أ
المجاورة  - 4التجمع الول
 - 441ابراهيم عبدالنبى محمد ابو السعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9258ورقم قيد  105288محل رئيسى عن اكسسوارات وهدايا ,بجهة محافظة القاهرة  1شارع محمد حسن
الشحات المطراوى
 - 442ملك شامل عبد الغنى العزازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9259ورقم قيد  105289محل رئيسى عن تجارة احذية ( دون الحذية العسكرية ) ,بجهة محافظة القاهرة
عقار رقم  13أ عباس العقاد  -محل
 - 443احمد علء الدين احمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 9262ورقم قيد  105290محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة  276عمارات
اطلس الحى العاشر
 - 444محمد نادر فرج محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 9263
ورقم قيد  105291محل رئيسى عن تقديم المأكولت والمشروبات الجاهزة ( دون الكحولية ) وتوريد المواد
الغذائية ,بجهة محافظة القاهرة  16تقسيم الوقاف  -عمارات الصفا والمروة
 - 445عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حراز تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9323ورقم قيد  96310رئيسى آخر عن بيع اسمده ومبيدات زراعيه وبيع معدات زراعيه ,بجهة
محافظة القاهرة عماره  4شارع  233دجله المعادى محل رقم 2
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 - 446محمود سعد على ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9270ورقم قيد  105292محل رئيسى عن محل بيع اسماك ,بجهة محافظة القاهرة  221محل  2ب ليف
مول المستثمرين الجنوبيه
 - 447محمد حسن السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9275
ورقم قيد  105293محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  4برج المنطقه الوسطى كورنيش
النيل
 - 448صيدليه  /د -احمد مجدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9278
ورقم قيد  105294محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  62مدخل  3شقه  2مساكن الميريه
 - 449عماد احمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9279
ورقم قيد  105295محل رئيسى عن توريد اجهزه كهربائيه ومنزليه وتوريدات عموميه ( دون الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  9ش حسين الطباخ ش يوسف الدجوى عزبة النخل
 - 450حسن محمود حسن محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9281ورقم قيد  105296محل رئيسى عن بيع منتجات جلديه ,بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم  3مساكن
الفسطاط الجديده مجاوره الولى بالدور الثالث مكتب رقم 61
 - 451ابانوب رزق شحات رزق ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9288ورقم قيد  105297محل رئيسى عن صيانة معدات ثقيله وتوريدات عموميه ( دون الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  2شارع العريشيين تقسيم الدواجن
 - 452معرض نجم للموبيليا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9292
ورقم قيد  105298محل رئيسى عن معرض موبيليا ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  119ش احمد عصمت
من ناصية محمد سباق من جسر السويس محل
 - 453عبدالرحمن عامر توفيق محمد عامر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  9294ورقم قيد  105299محل رئيسى عن بيع مكملت غذائيه ومستلزمات طبيه ( فيما عدا الدويه ),
بجهة محافظة القاهرة قطعه ح  7من قطعه  2برج سما سيناء المقطم شقه
 - 454اشرف هاشم عبدالصمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9302ورقم قيد  105300محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  6شارع عثمان شحاته من
شارع الزهراء
 - 455سميره احمد معوض محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9303
ورقم قيد  105301محل رئيسى عن تجاره منظفات ,بجهة محافظة القاهرة  817ب عمائر الظباط زهراء
مدينه نصر
 - 456شريف محمود محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9305
ورقم قيد  105302محل رئيسى عن مكتب خدمه سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  32ش محمد بخيت من ش
طومانباى
 - 457محمد احمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9306
ورقم قيد  105303محل رئيسى عن التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله) ,بجهة محافظة القاهرة  37ش حسين الطباخ ش يوسف الدجوى عزبه النخل
 - 458اوتو زين ايجيبت للسيارات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9309ورقم قيد  105304محل رئيسى عن بيع سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة القاهرة  43شارع
عبدالحافظ بدوى  -الحى السابع
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 - 459طه حمدى مصلح عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9312ورقم قيد  105305محل رئيسى عن بيع حلوى من العجين ,بجهة محافظة القاهرة عقار  4مجاوره
رابعه التجمع الول
 - 460خالد حنفى صالح ربيع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9313
ورقم قيد  105306محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  33ش محمد النادى الدور الرضى
والول
 - 461باسم ناروز بولس اسكندر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9320
ورقم قيد  105307محل رئيسى عن ورشة نجارة (مرفق شهاده من غرفه صناعه الثاث والخشاب) ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  24شارع  143من شارع العشرين منشيه السد العالى محل
 - 462عثمان طه عبدالحميد عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9324ورقم قيد  105308محل رئيسى عن تجاره الدوات الصحيه ,بجهة محافظة القاهرة مدخل  1ق  2ب
 38منطقه ثامنه ش عثمان بن عفان
 - 463كريم انور محمد عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9326
ورقم قيد  105309محل رئيسى عن مطعم ماكولت ,بجهة محافظة القاهرة شقه  - 1الدور الول  3 -ش
262
 - 464شادى جمال عبدالحميد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 9327ورقم قيد  105310محل رئيسى عن ادارة مطاعم وكافيهات ,بجهة محافظة القاهرة فيل  202التجمع
الول غرفة فى شقه 2
 - 465شاهيناز قاسم محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 9337
ورقم قيد  105311محل رئيسى عن اكسسوارات وهدايا ومكياج ,بجهة محافظة القاهرة  16شارع سيناء
زهراء المعادى  -تقسيم الجمعية
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فروع الفراد
 - 1وائل موسى سور سرجيوس قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  7626ورقم قيد  99080محل فرعى
عن توكيلت تجاريه وتوريدات عموميه وبيع نظارات شمسيه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن
وتوريد العماله ) بجهة محافظة القاهرة محل رقم  5عقار  2شارع محمد محمود
 - 2امام شعبان محمود سعد قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  7760ورقم قيد  57301محل فرعى عن
كوفى شوب بجهة محافظة القاهرة  12شارع ولى العهد
 - 3السعيد الحسانين يوسف عبد العزيز قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  7748ورقم قيد  80028محل
فرعى عن تجاره وتوريد مواد غذائيه بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  76ش ترعه السماعيليه
 - 4عيد حسين محمد محمد زبادى قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  7773ورقم قيد  96530محل فرعى
عن ورشه تصنيع ملبس دون الملبس العسكريه بجهة محافظة القاهرة  12عماره  12من تقسيم قطعه ب شارع
السعاده عماير بدر
 - 5احمد محمود عوض ابورحاب قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  7744ورقم قيد  102388محل
فرعى عن اصبح  /ورشه طلء معادن وصناعه خلطات (مرفق شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه) بجهة
محافظة القاهرة بلوك  4محل  3مساكن المحموديه الجديده عمليه  - 720اول السلم
 - 6ميرفت فهيم عبداللطيف احمد عبيد قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  7776ورقم قيد  103523محل
فرعى عن توريدات وتوزيع ادوات تجميل ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ودون
الدويه ) بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم  9ش ابوبكر الصديق
 - 7مـارك عدلي كمال عبدالشهيد قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  7756ورقم قيد  104711محل فرعى
عن مطعم كشري بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  11شارع زهريه عصمت عزبه النخل الشرقيه
 - 8محمود رمضان عبد العزيز عبد الحليم قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  7823ورقم قيد  8501محل
فرعى عن تعديل النشاط ليصبح  /بيع اجهزة محمول بالعموله بجهة محافظة القاهرة  30حسن المامون  -م شراره
 - 9هانى زكريا ابراهيم شفيق قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  7892ورقم قيد  90830محل فرعى عن
ورشه تخريز بلستيك ( مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه ) بجهة محافظة القاهرة  4ش الحجر الزرايب
 - 10عمرو سيد محمود الطوخى خليل قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  8066ورقم قيد  95478محل
فرعى عن تجارة و توزيع لعب الطفال بالجمله بجهة محافظة القاهرة  4ش بستان الجيش  -العباسيه
 - 11حيدر محمد عبدالعزيز ونيس قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  8075ورقم قيد  97995محل فرعى
عن بيع عطاره واعلف بجهة محافظة القاهرة محل  13عماره  51مجاوره 4
 - 12محمد عزت عبدالرحمن محمد قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  8143ورقم قيد  90813محل
فرعى عن اضافه نشاط  /التوريدات العموميه والكهربائيه والطبيه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله) بجهة محافظة القاهرة فيل  118التجمع الخامس المنطقه الثالثه
 - 13محمد جمعه محمد احمد الغنام قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  8270ورقم قيد  23915محل
فرعى عن مكتب تأجير سيارات بجهة محافظة القاهرة  3089زهراء مدينه نصر  -مدخل ب الدور الرضى
 - 14محمد محمد دسوقي محمد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  8323ورقم قيد  104422محل فرعى
عن سوبر ماركت بجهة محافظة القاهرة  1ش ابوشادى من محمد عيسى
 - 15محمد سلمه احمد مرسى قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  8444ورقم قيد  81404محل فرعى
عن حذف  /الستيراد  -اصبح  /التوريدات العامه مع الجهات الملزمه بالخصم والكسسوارات وخدمات المحمول دون
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ) بجهة محافظة القاهرة  14ش سعيد ذو الفقار  -المنيل
 - 16امين فوزى عوض عطيه قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  8542ورقم قيد  91868محل فرعى
عن اضافة نشاط /تصنيع رخام جرانيت مرفق شهادة من اتحاد الصناعات المصرية بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم
 13تقسيم قصر الشمع  -شق التعبان
 - 17ناصر عبدالله الطيب احمد قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  8572ورقم قيد  104426محل فرعى
عن بقاله بجهة محافظة القاهرة  6شارع عبدالرحمن فاوى من ش الكبارى  -منشاه ناصر  -محل رقم 2
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 - 18اسامه احمد على خليفه قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  8632ورقم قيد  68367محل فرعى عن
مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) بجهة
محافظة القاهرة  73ب ماهر بدوى عين شمس الشرقيه
 - 19احمد حسن سليمان حوشى قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  8763ورقم قيد  87890محل فرعى
عن مخبز بلدى (مرفق شهاده من غرفه صناعه الحبوب ومنتجاتها) بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  7ش الملح
كوتسيكا  -طره
 - 20نادر ادوارد صبحي حبيب قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  8814ورقم قيد  85035محل فرعى
عن اضافة نشاط  :توكيلت تجارية واعمال التشطيبات والديكور والمقاولت العمومية والتوريدات فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماته بجهة محافظة القاهرة وحده رقم  8الدور الثالث علوي رقم  20م 1014ش الدكتور نجيب حشاد رقم 5
 - 21ايهاب ميخائيل تاوضروس جرجس قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  8928ورقم قيد  630محل
فرعى عن اضافة نشاط  /ال ستيراد الى النشاط الصلى ( فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه ) 6
بجهة محافظة القاهرة  168ش جسر السويس
 - 22احمد داهج فايز السعد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  8892ورقم قيد  84345محل فرعى عن
اضافه نشاط /الستيراد فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  6بجهة محافظة القاهرة محل  2مول ذا
فاونت بالطقعه  28أ بالمستثمرين الشمالية  -التجمع الول
 - 23رامى حليم نصير سرور قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  8884ورقم قيد  92103محل فرعى
عن مقاولت وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن ) بجهة محافظة القاهرة
شقة بالدور الرضى عقار رقم  1ش المنتزة بجوار مستشفى هليوبوليس
 - 24صيدليه د  /محمد عربى قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  9062ورقم قيد  29272محل فرعى
عن صيدليه بجهة محافظة القاهرة  17شارع النور من حاره سيد العرج  -خلف السنترال
 - 25جون نبيل فخرى جرس قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  9059ورقم قيد  74053محل فرعى عن
توريدات عامه بجهة محافظة القاهرة  23ب ش دار السلم حمامات القبه محل  1بالدور الرضى
 - 26محمد سعد احمد حسين قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  9056ورقم قيد  79128محل فرعى عن
اضافه نشاط /مقاولت عامه بجهة محافظة القاهرة بلوك  10مدخل  30شارع بورسعيد المليحه
 - 27هانى احمد محمد محمد عبدالعال قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  9027ورقم قيد  97496محل
فرعى عن بيع خضار وفاكهه بجهة محافظة القاهرة  56ش الملكه فريده  -المعراج محل رقم 4
 - 28شيخون ابوالطيب شيخون محمد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  9118ورقم قيد  96266محل
فرعى عن صيدليه بجهة محافظة القاهرة محل رقم  5منطقه  53عماره سكن مصر المتداد الشرقى للمدينه
 - 29محمد هشام محمد دسوقى قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  9268ورقم قيد  97550محل فرعى
عن تجارة مجوهرات بجهة محافظة القاهرة  33المستثمرين الشمالية ليله كمبوند  -مول  mar-vمحل رقم
g01-p04-01-g01-p03-06
 - 30كرم سعيد تناغو زخاري قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  9308ورقم قيد  105218محل فرعى
عن كوفي شوب ( دون النترنت ودون المشروبات الكحوليه ) بجهة محافظة القاهرة  4ش مصطفى الشريف عزبة
النخل
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قيود الشركات
 - 1فايزه عصام عمر على وشركاها شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 7782ورقم قيد  104901مركز عام عن بيع شنط جلديه (دون العسكريه) بجهة محافظة القاهرة  5ش
احمد ابوالعل شقه  6الدور الثالث
 - 2طارق محمد عبد المنجى على  -طارق محمد عبد ا محمد شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  8080ورقم قيد  104986مركز عام عن مقاولت عامة بجهة محافظة
القاهرة ت  5شمال الشويفات م  1ق  - 6التجمع الخامس

فروع الشركات
 - 1باسم فاروق مبارك و شريكه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  8520ورقم قيد 101348
فرعى عن مطعم كشرى وحلوانى بجهة محافظة القاهرة رقمى  4.3بالطابق الرضى للعقار  74ش  9المقام
على القطعه  1181منطقة هــ  -الهضبة العليا  -بالمقطم ونشاطه  /مطعم كشرى وحلوانى
 - 2رغائب لداره المطاعم قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  8520ورقم قيد  101348فرعى
عن مطعم كشرى وحلوانى بجهة محافظة القاهرة رقمى  4.3بالطابق الرضى للعقار  74ش  9المقام على
القطعه  1181منطقة هــ  -الهضبة العليا  -بالمقطم ونشاطه  /مطعم كشرى وحلوانى
 - 3عبد الحليم عبد اللطيف و شركاه قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  8577ورقم قيد 22545
فرعى عن الغاء نشاط  :المن والحراسة واضافه نشاط  :صيانه وتجارة قطع غيار سيارات بجهة محافظة
القاهرة  4شارع مصنع الطرابيشى بالعباسيه الشرقيه
 - 4رومانى ونادر لتجاره المواد الغذائيه قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  9318ورقم قيد 6268
فرعى عن اصبحت  /تجارة وتعبئة وتغليف و توزيع المواد الغذائية و التصنيع لدي الغير و الستيراد و التصدير
فيما عدا المجموعة  19و الفقرة  36من المجموعة  6و التوكيلت التجارية بجهة محافظة القاهرة غرفه رقم 3
برج المراء ب  2شارع سليم  -الدور الول
 - 5باسم فاروق مبارك و شريكه قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  9335ورقم قيد 101348
فرعى عن مطعم كشرى وحلوانى بجهة محافظة القاهرة (  ) 340 ( ) 339الكائنان بالطابق الرضى منطقة
السوق التجارى بالرحاب
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محو  -شطب
 - 1مجدى عبد المنعم محمد ابراهيم الششتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18052قيد فى  2008-05-13برقم
ايداع  6134وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 2عبد النبى محمود نصر عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  79134قيد فى  2014-04-08برقم ايداع
 4837وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجاره
 - 3نور لتجاره المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  97038قيد فى  2020-09-09برقم ايداع 10092
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 4محمود عصام الدين محمود حسن بسطه تاجر فرد سبق قيده برقم  98684قيد فى  2020-11-01برقم
ايداع  13344وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 5الحاج رجب للخضار والفاكهه تاجر فرد سبق قيده برقم  16600قيد فى  2020-07-29برقم ايداع
 7963وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 6عزة محمد عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38268قيد فى  2009-10-21برقم ايداع
 14940وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 7حسن عبد المنعم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  43293قيد فى  2010-02-25برقم ايداع  3210وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجاره
 - 8محمد سعيد سليمان سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  47851قيد فى  2010-06-13برقم ايداع 10077
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 9هانى سيد مكاوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  59075قيد فى  2011-08-01برقم ايداع  8433وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 10حسن عبد المنعم حسين بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  84777قيد فى  2015-02-22برقم ايداع
 2237وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجاره
 - 11مصطفى محمود عبدالحليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  96038قيد فى  2020-07-09برقم ايداع
 6962وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 12احمد فؤاد احمد السيد الحلوجي تاجر فرد سبق قيده برقم  104849قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 7547وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 13امام شعبان محمود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  57301قيد فى  2016-11-06برقم ايداع 8970
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 14حسام محمد الناشى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64660قيد فى  2012-05-03برقم ايداع 4885
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 15سامح سيد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  78799قيد فى  2014-03-24برقم ايداع 4049
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 16ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2017-04-20برقم ايداع 3667
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 17ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2018-01-02برقم ايداع  50وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 18ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2018-02-28برقم ايداع 2462
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 19ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2014-10-01برقم ايداع 14504
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 20ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2008-02-04برقم ايداع 1510
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو الرئيسي الخر
 - 21نجلء محمود احمد شتا تاجر فرد سبق قيده برقم  15111قيد فى  2008-02-26برقم ايداع 2578
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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 - 22محمد السيد امام كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  35765قيد فى  2009-08-05برقم ايداع 11561
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة
 - 23هانى حسن محمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  59199قيد فى  2011-08-08برقم ايداع 8645
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 24منى رمضان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  92802قيد فى  2019-11-17برقم ايداع 18937
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 25هانى ماهر العوضى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  5011قيد فى  2007-05-24برقم ايداع 5400
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 26عبد ا عبد الخالق عبد ا شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  7098قيد فى  2007-07-15برقم ايداع
 7745وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاة
 - 27اصبح مكتب رحلت عزيزه مدبولى عبد اللطيف حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  15804قيد فى
 2008-03-12برقم ايداع  3404وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك
التجارة
 - 28أحمد محمد محمد حميده البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  22523قيد فى  2008-08-26برقم ايداع
 11677وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 29حسن عبد السلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  32904قيد فى  2009-05-27برقم ايداع 7781
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 30البير فتحى حناوى بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  45630قيد فى  2010-03-25برقم ايداع 5629
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 31مارى جرجس رزق عريان تاجر فرد سبق قيده برقم  48632قيد فى  2010-06-30برقم ايداع
 11193وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 32محمد عبد الهادى حسن عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  55430قيد فى  2011-03-22برقم
ايداع  2998وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 33كريم عنتر عبده سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61273قيد فى  2011-11-20برقم ايداع  12362وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 34فاروق لبيب شحاته جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  70388قيد فى  2013-01-22برقم ايداع 998
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 35محمد مسعد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82703قيد فى  2014-09-15برقم ايداع 13588
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 36على عبدالمعطى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  95023قيد فى  2020-02-24برقم ايداع 3269
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 37علم على على شمخ تاجر فرد سبق قيده برقم  95549قيد فى  2020-03-17برقم ايداع  4280وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجاره
 - 38بركات محمود محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  98779قيد فى  2020-11-05برقم ايداع
 13652وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 39ياسر محمد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  6292قيد فى  2007-06-21برقم ايداع  6843وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 40محمد نبيل محمد اديب تاجر فرد سبق قيده برقم  43751قيد فى  2010-03-08برقم ايداع  4464وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 41شدوى احمد سيد عبدالخالق ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  97839قيد فى  2020-10-14برقم ايداع
 12252وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 42عمرو عبدالرحمن الشحات محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101539قيد فى  2021-08-24برقم ايداع
 10156وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 43جارو و هرام ارتين طوسونيان تاجر فرد سبق قيده برقم  7512قيد فى  2007-07-25برقم ايداع
 8220وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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 - 44خيرت محمد ابو ضيف عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  21931قيد فى  2008-08-12برقم ايداع
 10954وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 45مصطفى للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  40748قيد فى  2009-12-28برقم ايداع  18377وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 46احمد رفعت نبوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  55309قيد فى  2011-03-16برقم ايداع 2799
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 47معتز جيد صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85429قيد فى  2015-03-29برقم ايداع 4249
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 48عبدالعال سعد عبدالعال ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  100976قيد فى  2021-06-24برقم ايداع
 6905وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 49عمرو ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41762قيد فى  2010-01-24برقم ايداع 1130
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 50جيهان جاد السيد شاكر جريس فلتاؤس تاجر فرد سبق قيده برقم  45205قيد فى  2010-05-05برقم
ايداع  7665وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 51محمد حسن محروس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53233قيد فى  2010-12-16برقم ايداع
 18321وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 52حسن عبدالرحمن حسن نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65566قيد فى  2012-06-12برقم ايداع
 6251وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 53كرم منصور عبد الحميد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  83960قيد فى  2014-11-06برقم ايداع
 16274وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 54احمد احمد المرسي محمد ابو قوره تاجر فرد سبق قيده برقم  91326قيد فى  2019-09-03برقم ايداع
 14765وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 55عادل عياد شفيق عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  98219قيد فى  2020-12-24برقم ايداع 16540
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 56وائل محمود عطيه عطيه الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  101918قيد فى  2021-09-28برقم
ايداع  11608وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 57اشرف محمد فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  688قيد فى  2007-02-07برقم ايداع  688وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 58طارق جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  10503قيد فى  2007-10-25برقم ايداع  11696وفى تاريخ
 2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 59هانى حسن محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10819قيد فى  2015-03-08برقم ايداع 3002
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 60شيرين محمود حسن حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10901قيد فى  2007-11-05برقم ايداع
 12148وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 61الدالى للتجارة و التوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  17770قيد فى  2008-05-06برقم ايداع 5787
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 62مصطفى جمعه حسن عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  21531قيد فى  2008-08-03برقم ايداع
 10451وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد ترك التجارة
 - 63احمد مظهر توفيق حسن ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  26192قيد فى  2008-12-04برقم ايداع
 16417وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 64ايمن صالح ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  81692قيد فى  2014-07-27برقم ايداع
 11295وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 65حسام عيد فهمي علي مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  91245قيد فى  2019-08-29برقم ايداع
 14546وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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 - 66احمد صلح عبدالفتاح عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  101315قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 9372وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجاره
 - 67عبد الفتاح رجب عبد الفتاح عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  54930قيد فى  2011-03-06برقم
ايداع  2245وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 68امير ابراهيم عبد العليم محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  71295قيد فى  2013-03-03برقم ايداع
 2949وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 69يسرى شعبان عمر فراح تاجر فرد سبق قيده برقم  78292قيد فى  2014-03-03برقم ايداع 2883
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 70حمدى مصطفى محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  79122قيد فى  2014-04-07برقم ايداع
 4803وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 71نعمة ماهر عطا ا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  82775قيد فى  2014-09-17برقم ايداع
 13749وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 72بدرى عبدالحفيظ عبدالعال عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  87135قيد فى  2015-05-25برقم
ايداع  7474وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد
من السجل التجارى
 - 73محمودعلي مبروك علي تاجر فرد سبق قيده برقم  92275قيد فى  2019-10-20برقم ايداع 17414
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 74هيثم سعد ياسين فراج جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  97754قيد فى  2020-10-11برقم ايداع
 12008وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 75هيثم سعد ياسين فراج جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  97754قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 12854وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 76محمد سيد عبدالحق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100896قيد فى  2021-06-17برقم ايداع 6602
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 77شادى على محمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  13445قيد فى  2008-01-15برقم ايداع 579
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 78نجلء نعمان نعمان السيد مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  39752قيد فى  2009-11-25برقم ايداع
 16982وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 79محمد حسن محمد كمال الدين محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  101233قيد فى 2021-07-26
برقم ايداع  9028وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 80ضياء محمد محمد على سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  63437قيد فى  2012-03-11برقم ايداع
 2140وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل إنهاء نشاط الفرع
 - 81عامر جرجس صموئيل جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  77335قيد فى  2014-01-21برقم ايداع
 792وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 82وليد شعبان السيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  96238قيد فى  2020-07-21برقم ايداع
 7627وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 83وائل عبدالسميع مصطفى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  7681قيد فى  2012-12-16برقم ايداع
 14176وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو للرئيسى الخر
 - 84رفيق حسنى نجيب غزال تاجر فرد سبق قيده برقم  29340قيد فى  2009-02-25برقم ايداع 3069
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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 - 85فتحى محمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43012قيد فى  2010-02-17برقم ايداع
 2720وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 86احمد محمد محمد السكرمى تاجر فرد سبق قيده برقم  73036قيد فى  2021-05-20برقم ايداع 7378
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الغاء المركز الرئيسى الخر
 - 87عبد الغنى فوزى عبد الغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  86921قيد فى  2015-05-17برقم ايداع
 6966وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 88سالم عاشور محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  5674قيد فى  2007-06-10برقم ايداع 6144
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 89احمد السيد عبده الموافى تاجر فرد سبق قيده برقم  5870قيد فى  2020-01-21برقم ايداع 1163
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 90عصام نجيب نسيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  19973قيد فى  2008-06-23برقم ايداع 8457
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 91محمد حسنى رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  39799قيد فى  2009-12-01برقم ايداع
 17048وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 92كريم محمد سعيد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  48003قيد فى  2010-06-15برقم ايداع 10288
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 93كريمه عبدا حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  48863قيد فى  2010-07-07برقم ايداع
 11528وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 94محمد سمير عبدالغفار سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  73323قيد فى  2013-05-26برقم ايداع 7404
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 95عمرو محمد محمد حسن عزام تاجر فرد سبق قيده برقم  84613قيد فى  2015-02-15برقم ايداع
 1825وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محوم لترك التجاره
 - 96احمد حسنى عبدالحليم مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  89759قيد فى  2019-05-21برقم ايداع
 10215وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 97رانيا عبد ا يوسف يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  91754قيد فى  2019-09-24برقم ايداع
 15945وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 98احمد حلمى محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  92670قيد فى  2019-11-06برقم ايداع 18499
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 99نور فتحى حسين عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  102927قيد فى  2021-12-23برقم ايداع
 15547وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 100الهارون لتأجير الكفتريات تاجر فرد سبق قيده برقم  104979قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8058وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 101محمد محمود محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3414قيد فى  2007-04-16برقم ايداع 3614
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 102مرفت انور هلل سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  12483قيد فى  2007-12-13برقم ايداع
 14006وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 103ممدوح محمود ابراهيم القصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  22543قيد فى  2008-08-27برقم ايداع
 11698وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 104عمر متولى محمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23566قيد فى  2008-09-25برقم ايداع
 13027وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 105صيدليه د محمد عربى تاجر فرد سبق قيده برقم  29926قيد فى  2009-03-11برقم ايداع 3822
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 106احمد اسماعيل عطيه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  49090قيد فى  2010-07-14برقم ايداع
 11850وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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 - 107مريم ظريف عازر بشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  68493قيد فى  2012-11-01برقم ايداع
 11975وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 108بيتر خالد عيسى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  98646قيد فى  2020-10-28برقم ايداع 13243
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 109وائل عادل عبدالعزيز عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  99398قيد فى  2021-01-21برقم ايداع
 633وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 110محمد عبد المطلب سليم عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  1190قيد فى  2007-02-19برقم ايداع
 1209وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 111على محمود احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19762قيد فى  2008-06-18برقم ايداع 7203
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 112جورج نسيم حنا دوس تاجر فرد سبق قيده برقم  71275قيد فى  2013-02-28برقم ايداع 2904
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة  -يوجد سجل اخر برقم  82540لم
يتم محوه
 - 113محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71557قيد فى  2013-03-12برقم ايداع 3484
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 114جورج نسيم حنا دوس تاجر فرد سبق قيده برقم  82540قيد فى  2014-09-09برقم ايداع 13238
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 115حمدي محمود احمد علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  84687قيد فى  2015-02-18برقم ايداع
 2031وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 116ماجد عزمى لبيب وهبة تاجر فرد سبق قيده برقم  86007قيد فى  2017-10-29برقم ايداع 10763
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر
 - 117اسحاق ابراهيم نخنوخ سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  99034قيد فى  2020-11-17برقم ايداع
 14500وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 118تامر عبد الحميد محمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  45840قيد فى  2019-07-29برقم ايداع
 13015وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 119سمير صالح احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  66735قيد فى  2022-05-15برقم ايداع 6481
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 120احمد عبدالحميد حسين عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  90295قيد فى  2019-07-03برقم ايداع
 11683وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 121عماد شكرى حنا مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  21097قيد فى  2008-07-21برقم ايداع 9835
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 122وديع معز فهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم  56590قيد فى  2011-05-04برقم ايداع  3555وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة  -وله سجل اخر برقم ( ) 63200
سجل غرفة القاهره
 - 123شاهنده شريف شفيق تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  99735قيد فى  2021-02-16برقم ايداع
 1730وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 124ايمن مسلم عبدالجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100309قيد فى  2021-04-08برقم ايداع
 4005وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 125سارة ابراهيم عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  103502قيد فى  2022-02-15برقم ايداع
 2147وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 126عبدالرحمن محمد محمود الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  9303قيد فى  2022-01-24برقم ايداع
 976وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 127محمود عبد العزيز محمود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  16147قيد فى  2008-03-24برقم
ايداع  3832وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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 - 128فوزيه سعيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22992قيد فى  2008-09-10برقم ايداع 12292
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 129اكرم عبد المنعم الحسيني عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  25114قيد فى  2016-03-17برقم
ايداع  2573وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع لترك التجاره
 - 130محمد عبد الحميد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  62170قيد فى  2012-01-17برقم ايداع  193وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 131ياسر قديس اسحاق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  64969قيد فى  2012-05-15برقم ايداع 5457
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 132أصبح محمد السيد محمد فتوح تاجر فرد سبق قيده برقم  84363قيد فى  2020-10-22برقم ايداع
 12848وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 133احمد سمير ابو القمصان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  6737قيد فى  2007-07-04برقم ايداع
 7349وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 134سعد الدين صبري عبدالمعز عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  11593قيد فى  2016-07-14برقم ايداع
 1913وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 135عبد البديع حسن متولى قاعود تاجر فرد سبق قيده برقم  54020قيد فى  2011-01-20برقم ايداع
 609وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 136فوزى محمود احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  68904قيد فى  2012-11-20برقم ايداع
 12949وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 137فوزى محمود احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  68904قيد فى  2022-02-09برقم ايداع
 1765وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 138هاشم رمضان فهمى ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  73560قيد فى  2013-06-04برقم ايداع
 7902وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 139محمد محمود عاصم محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77848قيد فى  2014-02-11برقم
ايداع  1893وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 140عبد ا السيد يونس سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  80622قيد فى  2014-06-10برقم ايداع 9041
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 141ربيع ابراهيم عبدالجابر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  82053قيد فى  2014-08-13برقم ايداع
 11868وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 142محمد عامر سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90685قيد فى  2019-07-25برقم ايداع 12876
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وكذلك الفروع التابع له
 - 143احمد حسن احمد صادق النمكى تاجر فرد سبق قيده برقم  95499قيد فى  2020-03-15برقم ايداع
 4146وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 144طلعت حسين سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13451قيد فى  2008-01-16برقم ايداع 585
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 145خالد جمال عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  28330قيد فى  2009-02-04برقم ايداع 1773
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بسبب الوفاه
 - 146عيسى محمد عيسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41915قيد فى  2010-01-27برقم ايداع 1321
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاة
 - 147محمد عبدالقادر محمود الخضراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  47133قيد فى  2014-11-19برقم
ايداع  16851وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 148عثمان طه عبدالحميد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  49160قيد فى  2010-07-15برقم ايداع
 11954وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 149بخيته سالم محمود عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  52253قيد فى  2010-11-07برقم ايداع
 16818وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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 - 150عبدالحميد ابراهيم عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  79913قيد فى  2014-05-12برقم ايداع 6534
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 151عادل هلل شحاته بيدروس تاجر فرد سبق قيده برقم  82957قيد فى  2021-02-02برقم ايداع
 1030وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 152اصبح مكتب رحلت محمود ناصر عبدالعال عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  86896قيد فى
 2015-05-14برقم ايداع  5648وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاه
 - 153احمد زكى حسين عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  95593قيد فى  2020-05-14برقم ايداع
 2525وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 154جرجس فتحي زكي ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  103787قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
 3287وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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رأس المال
 - 1عماد جاد صادق طنس تاجر فرد سبق قيده برقم  15838قيد فى  2008-03-13برقم ايداع  3448فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 2محمد محمود منصور امين تاجر فرد سبق قيده برقم  18509قيد فى  2008-05-22برقم ايداع 6702
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 3دوارة للمنتجات الخشبية تاجر فرد سبق قيده برقم  88000قيد فى  2015-07-30برقم ايداع 10518
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,100,000.000
 - 4محمد السيد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97784قيد فى  2020-10-13برقم ايداع  12112فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 5سيد ابراهيم محروس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4017قيد فى  2007-05-02برقم ايداع  4285فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 6جوزيف لويز يسى داود تاجر فرد سبق قيده برقم  16648قيد فى  2008-04-07برقم ايداع  4459فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 7محمد السيد العربى محمد السيد موافى تاجر فرد سبق قيده برقم  69144قيد فى  2012-11-28برقم ايداع
 13401فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8امال محروس غطاس قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  81175قيد فى  2014-07-01برقم ايداع
 10190فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9احمد سعيد شحات وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  91967قيد فى  2019-10-03برقم ايداع 16492
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10ماريو سامى عياد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  93173قيد فى  2019-12-04برقم ايداع 20028
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 11محمد عليش سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97567قيد فى  2020-09-30برقم ايداع 11482
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12احمد محمود عوض ابورحاب تاجر فرد سبق قيده برقم  102388قيد فى  2021-11-09برقم ايداع
 13514فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 13ميرفت فهيم عبداللطيف احمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  103523قيد فى  2022-02-17برقم ايداع
 2231فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 14محمد فتحي عبد الهادي عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم  104902قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7790فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15مصطفى فتحى حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  654قيد فى  2007-02-07برقم ايداع  654فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 16محمد شاويش ابوالفتوح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  41392قيد فى  2010-01-17برقم ايداع
 625فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 17الوليد صالح محمد العريق تاجر فرد سبق قيده برقم  47321قيد فى  2010-06-01برقم ايداع 9343
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18اصبح الريحانى سيرفيس سنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  95864قيد فى  2020-06-23برقم ايداع
 6312فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19محمد عبدا السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97023قيد فى  2020-09-08برقم ايداع 10044
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 20مصطفى احمد عبدالكريم على تاجر فرد سبق قيده برقم  104911قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7818فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 21سامح جمال البدرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10907قيد فى  2007-11-05برقم ايداع 12157
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 22سهام محمد قطب سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  96626قيد فى  2020-08-18برقم ايداع  8810فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 23بهاء عبدالصالحين الليثى عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  103039قيد فى  2022-01-05برقم ايداع
 191فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24اشرف ادوار ابوسته جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  14041قيد فى  2008-01-30برقم ايداع
 1277فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 25هانى محمود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50090قيد فى  2010-08-16برقم ايداع
 13347فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 26ادهم ميمي حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  93270قيد فى  2019-12-09برقم ايداع 20277
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27حيدر محمد عبدالعزيز ونيس تاجر فرد سبق قيده برقم  97995قيد فى  2020-10-20برقم ايداع
 12704فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 28يوسف عادل محروص خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  104188قيد فى  2022-04-05برقم ايداع
 4947فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 29الشيماء سيد مجاهد محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  30812قيد فى  2009-04-01برقم ايداع
 4986فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30مجدى امام محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  58317قيد فى  2011-07-03برقم ايداع
 7108فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 31خلف فوزى شحاته فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم  64821قيد فى  2012-05-09برقم ايداع  5174فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 32هاله حماد عبد العظيم عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  67591قيد فى  2012-09-25برقم ايداع
 10357فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 33عصام السيد فوزى السيد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  80146قيد فى  2014-05-20برقم ايداع
 7059فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 34مصطفي محمود عمر عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  102218قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 12867فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 35مرزوق للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  37949قيد فى  2009-10-14برقم ايداع  14522فى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 36محمد مسعود عبد الرسول سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  69112قيد فى  2012-11-27برقم ايداع
 13349فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 37مديحه محمد حسن خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  93458قيد فى  2019-12-17برقم ايداع 20726
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 38هانى حسن محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10819قيد فى  2007-11-04برقم ايداع 12049
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 35,000,000.000
 - 39رفعت عطاا يوسف مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  56869قيد فى  2011-05-15برقم ايداع
 3985فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 40اسامه عبدالمجيد عبدالرحيم الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  82393قيد فى  2014-09-02برقم ايداع
 12859فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 41باسم حسين سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84319قيد فى  2015-01-29برقم ايداع 1060
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 42محمد عبدالعظيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  94524قيد فى  2020-02-09برقم ايداع 2220
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 43سيد محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98106قيد فى  2020-12-30برقم ايداع  16859فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 44مصطفى محمد عباس احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30084قيد فى  2009-03-16برقم ايداع
 4035فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 45محمد عبد السلم عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  40634قيد فى  2009-12-24برقم ايداع
 18228فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 46صفوت قديس عجيب عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  50970قيد فى  2010-09-23برقم ايداع
 14708فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47احمد محمد مصطفي عبده دراهم تاجر فرد سبق قيده برقم  76271قيد فى  2013-11-26برقم ايداع
 13925فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48محمد سيد محمد جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  97116قيد فى  2020-09-13برقم ايداع 10315
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 49لينا احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97569قيد فى  2020-09-30برقم ايداع  11489فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 50وجيه سيد الصغير حسن احمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  104848قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  7545فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 51طارق فتحى قطب امام تاجر فرد سبق قيده برقم  447قيد فى  2007-02-04برقم ايداع  447فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 52حجر للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  56007قيد فى  2011-04-11برقم ايداع  3443فى تاريخ
 2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 53سعيد عنتر احمد عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  58280قيد فى  2011-06-29برقم ايداع  7065فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 54سعيد عنتر احمد عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  58280قيد فى  2022-04-24برقم ايداع  5797فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 55محمد عبد ربه عبدالحكيم الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  59210قيد فى  2011-08-08برقم ايداع
 8667فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 56محمد محمد الحلى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  72287قيد فى  2013-04-10برقم ايداع
 4974فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 57حكيم ابراهيم حكيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  62251قيد فى  2012-01-19برقم ايداع 362
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 58احمد على سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83619قيد فى  2014-10-22برقم ايداع  15473فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 59امين فوزى عوض عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  91868قيد فى  2019-09-30برقم ايداع 16254
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 60هيثم محمد السيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  105040قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 8298فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 61محمد صالح ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  4191قيد فى  2007-05-07برقم ايداع  4484فى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 62جرجس زكى سليمان مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  60345قيد فى  2011-10-02برقم ايداع
 10615فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 63احمدمحمد احمد السكرمى تاجر فرد سبق قيده برقم  73036قيد فى  2013-05-14برقم ايداع 6750
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 64اصبح  /احمد لتجارة الجملة تاجر فرد سبق قيده برقم  75343قيد فى  2013-10-07برقم ايداع
 11865فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 65صباح محمود السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  104923قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7886فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 66زايد محمود على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105072قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 8434
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 67احمد السيد عبده الموافى تاجر فرد سبق قيده برقم  5870قيد فى  2007-06-13برقم ايداع  6370فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 68ثابت ثابت حسين خضير تاجر فرد سبق قيده برقم  60036قيد فى  2011-09-19برقم ايداع 10090
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 69محمود خليل احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  83100قيد فى  2014-09-29برقم ايداع
 14308فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 70سعيدعبدالهادي عبدالباسط يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  91740قيد فى  2019-09-24برقم ايداع
 15916فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 71مصطفى رأفت شديد سباعى تاجر فرد سبق قيده برقم  105095قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 8512فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 72اشرف عبد المحسن عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  70370قيد فى  2013-01-22برقم ايداع
 963فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 73الغرباوى للمقاولت و التوريدات العامة تاجر فرد سبق قيده برقم  76337قيد فى  2013-12-01برقم
ايداع  14076فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 74اشرف شمروخ سيد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  98067قيد فى  2021-01-05برقم ايداع  69فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 75حسن كامل حسن عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم  98670قيد فى  2020-11-01برقم ايداع
 13316فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 76حنا نصحى زكى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  105158قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 8740فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 77اصبح  /اسامه محمد التهامى عمر الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  59765قيد فى  2011-09-08برقم
ايداع  9559فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 78صيدلية د احمد يحى تاجر فرد سبق قيده برقم  62863قيد فى  2012-02-14برقم ايداع  1126فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 79سمير صالح احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  66735قيد فى  2012-08-16برقم ايداع 8663
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 80صبرى عبدالتواب رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78763قيد فى  2014-03-20برقم ايداع
 3939فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 81مكتبة بسام تاجر فرد سبق قيده برقم  47677قيد فى  2010-06-08برقم ايداع  9837فى تاريخ
 2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 82سعيد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67064قيد فى  2012-09-05برقم ايداع  9308فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 83عشري على مسلم سعدان تاجر فرد سبق قيده برقم  76788قيد فى  2013-12-22برقم ايداع 15213
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 84محمدحسن عبدالقوي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  85386قيد فى  2015-03-26برقم ايداع
 4120فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 85ابراهيم محمد كمال عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  89650قيد فى  2019-05-12برقم ايداع
 9853فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 86طارق احمد محمود عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  98571قيد فى  2020-10-26برقم ايداع
 13063فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 87احمد محمد على همام تاجر فرد سبق قيده برقم  99002قيد فى  2020-11-17برقم ايداع  14422فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 88السيد طلعت عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99459قيد فى  2021-01-26برقم ايداع 817
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 89محمد رافت سعد ابراهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  105205قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 8920فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 90احمد هريدى عبدالحليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  58600قيد فى  2011-07-11برقم ايداع
 7528فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 91محمد انور محمود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  76267قيد فى  2013-11-26برقم ايداع 13912
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 92عيد ابراهيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  84525قيد فى  2015-02-10برقم ايداع  1596فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 93محمد حسين كامل عفيفى مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  89348قيد فى  2019-04-09برقم ايداع
 8609فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 94عادل احمد سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  90018قيد فى  2019-06-13برقم ايداع 10999
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 950,000.000
 - 95عبدالعاطى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  91580قيد فى  2019-09-17برقم ايداع 15534
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 96اشرف يوسف عبدالحليم زعزع تاجر فرد سبق قيده برقم  104878قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7691فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 97مريم وهيب ثابت كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  105155قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 8737
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 98مروان احمد محمد على خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  10968قيد فى  2007-11-06برقم ايداع
 12232فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000,000.000
 - 99رمضان فهيم عبد المولى بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  43373قيد فى  2010-02-28برقم ايداع
 3318فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 100اسماعيل على خلف على تاجر فرد سبق قيده برقم  98336قيد فى  2020-12-20برقم ايداع
 16204فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 101اصبح  /مصنع شعبان عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  17008قيد فى  2008-04-15برقم ايداع
 4876فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 102احمد حسن شلبى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77112قيد فى  2014-01-08برقم ايداع  276فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 103عادل هلل شحاته بيدروس تاجر فرد سبق قيده برقم  82957قيد فى  2014-09-23برقم ايداع
 14114فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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العناوين
 - 1جوزيف يؤنس تاودروس عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  2455قيد فى  2007-03-20برقم ايداع
 2571وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  9 /أ سابقا  11حاليا ش
القبه روكسى مصر الجديده شقه رقم  1بالدور الول فوق الرضى
 - 2سامى بيومى فهيم الشاهينى تاجر فرد سبق قيده برقم  29347قيد فى  2009-02-25برقم ايداع
 3076وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش مركز الشباب اتريب عزبة
المربع القليوبيه  -ملك  -الحسينى السيد عنتر انور
 - 3نور لتجاره المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  97038قيد فى  2020-09-09برقم ايداع
 10092وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى /عماره
 5المدينه المنوره قطعه  13بلوك  3م العاشره
 - 4اصبح الحاج رجب للخضار والفاكهة تاجر فرد سبق قيده برقم  16600قيد فى  2008-04-06برقم ايداع
 4389وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل  3ع  10محمد احمد ابراهيم
الحى الثامن
 - 5اصبح الحاج رجب للخضار والفاكهة تاجر فرد سبق قيده برقم  16600قيد فى  2008-04-06برقم ايداع
 4389وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى  /محل رقم
 3بالدور الرضى بالعقار  10ش الدكتور احمد محمد ابراهيم الحى الثامن
 - 6محمد محمود منصور امين تاجر فرد سبق قيده برقم  18509قيد فى  2008-05-22برقم ايداع 6702
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعه  12بلوك  12013المنطقه
الصناعيه الشمالى مدينة
 - 7محمد زكريا عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  75812قيد فى  2013-11-07برقم ايداع  12938وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /مكتب بالعقار  7شارع ايجام بالدور
الرضى
 - 8محسن عبدالمنعم عبدالمحسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  80727قيد فى  2014-06-12برقم ايداع
 9233وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  25 /ش امام كمال الدين
 - 9احمد على سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83619قيد فى  2014-10-22برقم ايداع 15473
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /مكتب غرفة من شقه بالعقار رقم
 94شارع زكريا شيراتون المطار
 - 10وائل موسى سور سرجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  99080قيد فى  2020-11-19برقم ايداع
 14614وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم  5عقار  2شارع
محمد محمود
 - 11اشرف احمد الضبع علي تاجر فرد سبق قيده برقم  44709قيد فى  2010-04-21برقم ايداع 6929
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح L 4 /بمشروع مدينه الجلود
بالروبيكي
 - 12صفوت قديس عجيب عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  50970قيد فى  2010-09-23برقم ايداع
 14708وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 14 /ش الكنيسه الشرقي
الزرايب
 - 13امام شعبان محمود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  57301قيد فى  2011-05-26برقم ايداع 5478
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  12شارع ولى العهد
 - 14البحراوى للف المحركات تاجر فرد سبق قيده برقم  75664قيد فى  2013-10-30برقم ايداع
 12633وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده  36مبني ب بالدور
الرضي مجمع التطبيقين
 - 15السعيد للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  80028قيد فى  2014-05-15برقم ايداع
 6759وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  76ش ترعه
السماعيليه
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 - 16سحر شعبان خيرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88929قيد فى  2019-03-05برقم ايداع 3069
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  47شارع الزهور مساكن الشروق -
بنشاط  /مكتبه ـ برأس مال  /اثنا عشر الف  12000ـ بسمه تجاريه  /المملكه
 - 17عيد حسين محمد محمد زبادى تاجر فرد سبق قيده برقم  96530قيد فى  2020-08-13برقم ايداع
 8539وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  12عماره  12من تقسيم قطعه ب
شارع السعاده عماير بدر
 - 18احمد محمود عوض ابورحاب تاجر فرد سبق قيده برقم  102388قيد فى  2021-11-09برقم ايداع
 13514وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بلوك  4محل  3مساكن
المحموديه الجديده عمليه  - 720اول السلم
 - 19ميرفت فهيم عبداللطيف احمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  103523قيد فى  2022-02-17برقم
ايداع  2231وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم  9ش
ابوبكر الصديق
 - 20مـارك عدلي كمال عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  104711قيد فى  2022-05-23برقم ايداع
 6972وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  11شارع زهريه
عصمت عزبه النخل الشرقيه
 - 21محمود رمضان عبد العزيز عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  8501قيد فى  2007-08-21برقم
ايداع  9370وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  30حسن المامون  -م
شراره
 - 22ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع 9950
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن  51 /سابقا 53
حاليا ش عين شمس  -عزبة النخل الشرقية
 - 23ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع 9950
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الرئيسي الخر الكائن بالعنوان /
 1أ شارع محمد السيد احمد  -حمامات حلوان  -محلين 2
 - 24ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع 9950
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع بالعنوان  77 :ش المركز
الجتماعى  -المرج الشرقية
 - 25ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع 9950
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن  /اسكان ناصر
بلوك  4ش مدحت انور  -امام رئاسة حى حدائق القبة
 - 26ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع 9950
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن  2 /ش محمد سعيد
 حدائق حلوان - 27ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع 9950
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  18 /شارع الوسط من شارع
هارون الرشيدى شقه رقم 1
 - 28احمد عز الرجال عبد العزيز منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  20777قيد فى  2008-07-13برقم
ايداع  9445وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  1ش فضل ا من ترعه
الشابورى  -بهتيم شبرا الخيمه
 - 29محمد احمد عبد التواب على تاجر فرد سبق قيده برقم  33858قيد فى  2009-06-18برقم ايداع
 9060وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  18 /ش
يوسف الجندي مول البساتين وحده رقم a15e
 - 30الوليد صالح محمد العريق تاجر فرد سبق قيده برقم  47321قيد فى  2010-06-01برقم ايداع
 9343وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نقل المقر الي  1ش طه السعودي
البراجيل
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 - 31مؤمن محمد كمال حامد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  50388قيد فى  2010-08-25برقم ايداع
 13795وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه  530ارض المخازن م
الصناعيه
 - 32محمد صلح الدين السيد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  85908قيد فى  2015-04-21برقم ايداع
 5596وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  5عطفه
ابوزيد خلف المتحف السلمي دار الكتب سابقا محل بالدور الرضي
 - 33هانى زكريا ابراهيم شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  90830قيد فى  2019-08-04برقم ايداع
 13290وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  4ش الحجر الزرايب
 - 34احمد ابراهيم فتوح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97699قيد فى  2020-10-07برقم ايداع
 11854وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا بندر ابوقرقاص  -شارع توت عنخ
امون بملك  /اسامه نجاتي نجيب رزق
 - 35محمدحسن عبدالقوي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  85386قيد فى  2015-03-26برقم ايداع
 4120وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  6 /شارع عرفه انور من
شارع مزرعه البط
 - 36حماده عز الدين امين زكي تاجر فرد سبق قيده برقم  92045قيد فى  2019-10-08برقم ايداع
 16694وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  10 /شارع بورسعيد
زهراء التروللى  -مؤسسه الزكاه
 - 37باسم محمود محمد لقمان تاجر فرد سبق قيده برقم  94229قيد فى  2020-01-26برقم ايداع 1373
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  35ش المطريه العمومي  -محل رقم 1ــ
بنشاط /مطعم فول وطعميه ـ برأس مال /عشرون الف جنيها 20000
 - 38نبيل على ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  96288قيد فى  2020-07-27برقم ايداع 7820
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش كوميتين  -ملك  /حلمى على ابراهيم
 - 39احمد ابراهيم فتوح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97699قيد فى  2020-10-07برقم ايداع
 11854وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا ابو قرقاص  -ش توت غنخ امون
 بملك  /اسامه نجاتى نجيب رزق - 40امال زكريا السيد احمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  49518قيد فى  2010-07-27برقم ايداع
 12487وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر  91تقسيم الذهبيه بملك /
حربى على محمد على
 - 41ياسر انور السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  67544قيد فى  2012-09-24برقم ايداع 10280
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /ق  22ب  36م  / 13-7شارع
الخليفه المر مدينة نصر شقه  101بالدور الول
 - 42وفاء محمد مهدى وهبة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67728قيد فى  2012-10-01برقم ايداع
 10721وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1شارع عمر غراب من شارع
حسين حجازى ارض ابورجيله
 - 43ادهم ميمي حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  93270قيد فى  2019-12-09برقم ايداع
 20277وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /ش الملك من ش
الفيروز عزبة النخل
 - 44عمرو سيد محمود الطوخى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  95478قيد فى  2020-03-11برقم ايداع
 4096وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  4ش بستان الجيش  -العباسيه
 - 45حيدر محمد عبدالعزيز ونيس تاجر فرد سبق قيده برقم  97995قيد فى  2020-10-20برقم ايداع
 12704وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل  13عماره  51مجاوره 4
 - 46هبه عبد الدايم محمد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  102739قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 14832وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  11 /شارع مصطفى
درويش من شارع محمد عوض شقه بالدور الرضى المنطقه السادسه
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 - 47سيد بدر فهمى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19145قيد فى  2008-06-04برقم ايداع  7466وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  30 /ش عز الدين طه
من اسماعيل القباني
 - 48وحيد احمد سويلم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  19435قيد فى  2008-06-11برقم ايداع 7823
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح عنوان الفرع ليصبح  /الدور
الرضى محل رقم  1على يسار مدخل العقار  45ش خليج المصرى م ناصر  -الميريه
 - 49وحيد احمد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  19435قيد فى  2017-10-04برقم ايداع  9884وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح عنوان الفرع ليصبح  /الدور الرضى
محل رقم  1على يسار مدخل  45ش خليج المصرى م ناصر  -الميريه
 - 50الشيماء سيد مجاهد محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  30812قيد فى  2009-04-01برقم ايداع
 4986وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  7 /شارع سيف الدين من
شارع الشرطه
 - 51ريمون ميشيل موريس صاروفيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32401قيد فى  2009-05-13برقم ايداع
 7105وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان
/شقه  1رقم  75ش الشهيد صلح مصطفى (السلطان حسين سابقا) لعدم قيده في محافظه السكندريه بناءا على
الشهاده الصادرة من الغرفه التجاريه بالسكندريه برقم 4642
 - 52عماد نصيف زكى صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  76129قيد فى  2013-11-21برقم ايداع
 13617وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  1 /ناصيه راضى من ش
ترعة عبدالعال 2
 - 53جورج نسيم حنا دوس تاجر فرد سبق قيده برقم  82540قيد فى  2014-09-09برقم ايداع 13238
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /اطلس  1200بلوك  13م  1ش
 2محل  - 2السلم ثان
 - 54محمد عزت عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90813قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
 13251وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل  118التجمع الخامس
المنطقه الثالثه
 - 55محمد عزت عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90813قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
 13251وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /قطعه  95محليه 5
الحى  - 1التجمع الخامس
 - 56سيد حسن حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  91790قيد فى  2019-09-25برقم ايداع 16024
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  19 /ش محمود الطيب عين شمس
الغربية
 - 57احمد محمد احمد عارف تاجر فرد سبق قيده برقم  17147قيد فى  2008-04-17برقم ايداع 5055
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع الكائن /ق  15بلوك
 20022المتداد الغربى المنطقه الصناعيه
 - 58يسري صفوت زكريا سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  39960قيد فى  2009-12-09برقم ايداع
 17277وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش التروللي بجوار مدرسه
طاهر ابو زيد الخاصه  -بنشاط /تصنيع الثاث المنزلي و جميع انواع الموبيليات و الصناعات الخشبيه -براس
مال  50000/جنيه
 - 59محمد مسعود عبد الرسول سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  69112قيد فى  2012-11-27برقم ايداع
 13349وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  5 /ش المل النزهه
الجديده
 - 60احمد مظهر محمود عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  73694قيد فى  2013-06-10برقم ايداع
 8170وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /مكتب  f17بالوحده رقم
 201بالطابق الثانى العقار  38حى الملتقى العربى شيراتون المطار
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 - 61مديحه محمد حسن خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  93458قيد فى  2019-12-17برقم ايداع
 20726وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  121مشروع  - 1185عماره
 - 121اكتوبر ثالث
 - 62محمود سعيد على عبدالصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  103368قيد فى  2022-02-06برقم ايداع
 1588وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  100 /ش الميرغنى مكتب
 h09الدور الرابع
 - 63محمد جمعه محمد احمد الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  23915قيد فى  2008-10-13برقم ايداع
 13483وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  3089زهراء مدينه نصر -
مدخل ب الدور الرضى
 - 64حسن عنتر اسماعيل عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  64421قيد فى  2012-04-19برقم ايداع
 4465وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  5ش ابو بكر الصديق عزبه
الهادي الجبل الصفر ملك  /ناعسه عيد السلم  -بنشاط  /تجاره مواد غذائيه  -وراس مال  20000عشرون الف
جنيها  -وسمه8تجاريه  /البركان لتجاره وتعبئه المواد الغذائيه
 - 65طلعت محمد خليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75115قيد فى  2019-08-08برقم ايداع 13886
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح /
 10شارع الثورة من شارع مؤسسه الزكاه  -اسواق عبدالعزيز
 - 66صفاء مختار احمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  88382قيد فى  2015-08-16برقم ايداع
 11395وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /محل
بالعقار رقم  74ش المنشيه الجديده عزبه الوالده
 - 67محمد محمد دسوقي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104422قيد فى  2022-04-24برقم ايداع
 5783وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1ش ابوشادى من محمد عيسى
 - 68عبد الحميد على عبد الحميد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28630قيد فى  2009-02-11برقم ايداع
 2159وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح /
الوحده التجاريه رقم  4عماره  68مشروع رابعه العدويه الستثماري
 - 69عبد الحميد على عبدالحميد أبو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28630قيد فى  2019-06-20برقم ايداع
 11176وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح /
الوحده التجاريه رقم  4باعماره  68مشروع رابعه العدويه الستثماري
 - 70مصطفى محمد عباس احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30084قيد فى  2009-03-16برقم ايداع
 4035وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 179 /ش ش التروللى
حوض الحلوه بركه الحاج
 - 71حسن احمد حسن محمد جزر تاجر فرد سبق قيده برقم  75865قيد فى  2013-11-10برقم ايداع
 13051وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  13 -عمارات العبور -
شقة رقم  5الدور 13
 - 72ايهاب محمد فاروق عبدالرءوف شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  79380قيد فى  2014-04-16برقم
ايداع  5379وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح رئيسى اخر
بالعنوان  /طريق مصر اسكندرية الصحراوى كيلو  - 113او زيد محمد عبد القادر عبد الحميد بنشاط  /بيع اسمدة
ومبيدات وبذور وتقاوى ورأس مال  10000 /جنيه
 - 73محمد سلمه احمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  81404قيد فى  2014-07-10برقم ايداع
 10679وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  14ش سعيد ذو الفقار  -المنيل
 - 74باسم حسين سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84319قيد فى  2015-01-29برقم ايداع 1060
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3ش والى كوبرى القبة
 - 75خالد محمد عادل عبدالمنعم حسونه تاجر فرد سبق قيده برقم  98881قيد فى  2020-11-10برقم ايداع
 14049وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /مكتب العقار رقم 19
ش الدكتور احمد امين ميدان سانت فاتيما
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 - 76ريمون ميشيل موريس صاروفيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32401قيد فى  2009-05-13برقم ايداع
 7105وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن  12 /ش
النصر
 - 77حجر للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  56007قيد فى  2011-04-11برقم ايداع  3443وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /العقار رقم  101كورنيش النيل اما
محطة مصر للبترول  -ارض صلح حوض كركور شقة رقم  4الرضى بعد البدرووم  -المعصرة قسم حلوان
 - 78سعيد عنتر احمد عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  58280قيد فى  2011-06-29برقم ايداع 7065
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /قطعة  26بلوك  20تقسيم
امنحتب النهضة الدور الول فوق الرضى شقة رقم 3
 - 79سعيد عنتر احمد عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  58280قيد فى  2022-04-24برقم ايداع 5797
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /شقة رقم  1م  1ب  18اطلس
 2222م النهضة
 - 80حسن سعيد عبد الحليم محمد الكدش تاجر فرد سبق قيده برقم  105270قيد فى  2019-12-24برقم
ايداع  10819وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم تعديل العنوان الي//
السوق التجاري التعاوني قسم النزهه-لنقل المقر الي القاهره
 - 81امين فوزى عوض عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  91868قيد فى  2019-09-30برقم ايداع
 16254وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم  13تقسيم قصر الشمع
 شق التعبان - 82وليد شعبان السيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  96238قيد فى  2020-07-21برقم ايداع
 7627وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تم الغاء الفرع الكائن  /رقم  47ش
الفتح بجوار الغرف التجاريه بالفيوم بندر الفيوم  -لمحو القيد الرئيسى
 - 83نورا عوض نسيم جادا تاجر فرد سبق قيده برقم  100722قيد فى  2021-05-31برقم ايداع
 5738وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /محل بالعقار رقم  3ش
ابوبكر الصديق  -من شارع الترعه
 - 84ناصر عبدالله الطيب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104426قيد فى  2022-04-24برقم ايداع
 5802وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  6شارع عبدالرحمن فاوى من ش
الكبارى  -منشاه ناصر  -محل رقم 2
 - 85احمد عبدا على حسين ابوطالب تاجر فرد سبق قيده برقم  3460قيد فى  2007-04-17برقم ايداع
 3665وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  9ش جول جمال
 - 86صيدليه د .وائل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7681قيد فى  2007-07-30برقم ايداع 8421
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم محو الرئيسى الخر الكان بالعنوان
التالى  73ش جمال الدين دويدار المنطقة الثامنه
 - 87تامر نجيب جرجس عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  41450قيد فى  2010-01-18برقم ايداع
 696وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  83 /ش الخليفه القاهر
مدخل  1الحى السادس
 - 88احمد احمد حامد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  41800قيد فى  2010-01-26برقم ايداع 1178
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  5 /شارع الجزيره الوسطى
 - 89جرجس زكى سليمان مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  60345قيد فى  2011-10-02برقم ايداع
 10615وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح  /بلوك
 81مدخل  3ش الخليفة القاهر -الحي السادس
 - 90محمود عبد الهادى احمد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  63242قيد فى  2012-03-01برقم
ايداع  1860وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  9 /ش العيسوى
احمد من ش طه حسين شقه بالدور الرضى
 - 91اسامه احمد على خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  68367قيد فى  2012-10-23برقم ايداع 11754
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  73ب ماهر بدوى عين شمس الشرقيه
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 - 92احمدمحمد احمد السكرمى تاجر فرد سبق قيده برقم  73036قيد فى  2013-05-14برقم ايداع
 6750وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء و غلق العنوان الكائن 6 /ش
الجنينه م /عرفات
 - 93احمدمحمد احمد السكرمى تاجر فرد سبق قيده برقم  73036قيد فى  2013-05-14برقم ايداع
 6750وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح عنوان المركز الرئيسي /
ش ترعه عنانى الرشاح
 - 94احمد محمد محمد السكرمى تاجر فرد سبق قيده برقم  73036قيد فى  2021-05-20برقم ايداع
 7378وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاءه
 - 95نصرى لطيف ونيس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  73313قيد فى  2013-05-26برقم ايداع
 7385وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح  /حوض سبيل التوت
قطعه  - 64زمام ابو سنه القليوبيه  -ملك  /شعبان عبدالرحمن عيسى عيسى -بنشاط  /تشغيل معادن (مرفق
شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه) -ورأس مال ( )50000وسمه تجاريه  /النصر لتوريدات الطرق
والمقاولت العموميه
 - 96فهيم ملك فهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  103281قيد فى  2022-01-31برقم ايداع 1246
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  48 /ش الحريه امام رنين
 - 97بيتر سمير ونيس سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  48053قيد فى  2010-06-16برقم ايداع 10356
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  6 /ش عثمان من
ش طومانباي
 - 98محمد ابراهيم هلل باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  55608قيد فى  2011-03-28برقم ايداع 3256
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  2 /شارع العباسيه
مول الظاهر محل رقم 4
 - 99مخبز احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  87890قيد فى  2015-07-22برقم ايداع 10229
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  7ش الملح كوتسيكا  -طره
 - 100عمرو ممدوح احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  25066قيد فى  2008-11-10برقم ايداع
 14973وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية خلف السكه الحديد مساكن
الزهور ملك  /عائشة محمد احمد
 - 101طلعت محمد خليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75115قيد فى  2019-08-08برقم ايداع
 13886وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  10 /ش
الثورة ش مؤسسة الزكاة ارض المصنع
 - 102نادر ادوارد صبحي حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  85035قيد فى  2015-03-09برقم ايداع
 3110وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /وحده
اداريه بالدور  12ع  4ش 151
 - 103نادر ادوارد صبحي حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  85035قيد فى  2015-03-09برقم ايداع
 3110وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم  8الدور الثالث علوي
رقم  20م 1014ش الدكتور نجيب حشاد رقم  5قسم النزهه
 - 104محمود سيد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  97704قيد فى  2020-10-07برقم ايداع
 11873وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  4 /ش
حسن منصور من صالح عابدين الفيوم
 - 105اشرف شمروخ سيد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  98067قيد فى  2021-01-05برقم ايداع 69
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /شقه  10بالعقار  26تقسيم عمر
بن الخطاب جسر السويس
 - 106ايهاب ميخائيل تاوضروس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  630قيد فى  2007-02-06برقم ايداع
 630وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  168ش جسر السويس
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 - 107ايهاب ميخائيل تاوضروس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  630قيد فى  2007-02-06برقم ايداع
 630وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  10 /ش احمد فهمى من
الصبغ
 - 108ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 12 /
ش رشاد من ش بورسعيد برج الصفوه
 - 109ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /اول
طريق كفر الشيخ امتداد ميدان الزراعه العادل بملك عادل السعيد عبد المعطى
 - 110ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /محله
ابو على امام مركز الشرطه
 - 111ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 48 /
شارع مدرسة المحله الثانويه دوران ابو شاهين بملك رامس فرج اسحق
 - 112ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
زفتى  -الجمهوريه بملك محمد يوسف عبد الرحمن البربري
 - 113ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
مركز قطور شارع الجيش قطور المحطه بملك ابراهيم محمد ابراهيم عسكر
 - 114ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 2 /
شارع ابو الفضل الوزيري تقاطع شارع عبد الوهاب محل رقم  3بالدور الرضي
 - 115ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان 4 /
شارع وابور النور السبع بنات بملك محمد ابراهيم محمد حزو
 - 116ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان  /العقار رقم  61/3نموذج  13هـ شارع جمال عبد الناصر أ بملك محمد عبد العظيم عبد الحميد مطر
 - 117ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
شارع جمال عبد الناصر  26يوليو بملك محمد السيد محمد السمنى
 - 118ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
 137شارع ابراج الجيش ميدان النافوره بملك عبد الفتاح فتح ا محمد ابو طويله
 - 119ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /برج
سما ترعه الرشيديه بملك حسين عبد الونيس حسين حامد
 - 120ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
شارع عبد السلم عارف بملك عزميه محمد فرج الزفتاوي
 - 121ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
شارع الشعراوي مواجهه الميدان السنترال القديم بملك سعيد عبد المجيد عبد ا السويرى
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 - 122ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
محل رقم  9شارع السكندريه الدور الرضي امام مستشفى مطروح العام ملك سالم عياد سليمان (لعدم قيده بسجل
تجاري مطروح طبقا لشهاده الستدلل المرفقه)
 - 123ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
شارع سرى ابو بكر ناصيه ش المدرسه  -المنيب
 - 124ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
الشارع السياحى بجوار كازيون امام الوحده كرداسه الدور الرضي
 - 125ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء الفرع الكائن بالعنوان /ش
السكندريه محل رقم  15بالدور الرضى ملك/هدى فاروق محمد جويلي (لعدم قيده بسجل تجاري مطروح طبقا
لشهاده الستدلل المرفقه)
 - 126ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
الضبعه شارع الضبعه الرئيسي امام مدرسه محمد خليل البتدائيه ملك هنداوى زين هنداوي (لعدم قيده بسجل
تجاري مطروح طبقا لشهاده الستدلل المرفقه)
 - 127ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
العقار رقم  1ش الجلء ناصيه قسم المتولى
 - 128ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /ش
عبد السلم عارف برج النور
 - 129ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /رقم
 6شارع عبد العظيم سعيد عوائد ثالث (لم يتم قيده فى محافظه الدقهليه)
 - 130ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان  /ش احمد بك عبده بالعقار رقم  1ش احمد عرابى
 - 131ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
عقار رقم  18ش 6اكتوبر مقابل صيدليه بلبل بملك  /عبد الفتاح فتوح ابراهيم بلبل
 - 132ماجد فؤاد بشاى اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8993قيد فى  2007-09-04برقم ايداع
 9950وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن بالعنوان /
عقار رقم  26ش صبرى ابو علم بملك حمدى عبد الحميد احمد مرزوق
 - 133خيرى احمد عبدالجابر حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  67259قيد فى  2012-09-13برقم ايداع
 9657وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1ش ابو بكر الصديق من عمر
بن الخطاب عزبة خير ا بنشاط  /بيع حلوى من عجين ورأس مال  10000 /جنيه
 - 134احمد داهج فايز السعد تاجر فرد سبق قيده برقم  84345قيد فى  2015-02-01برقم ايداع 1125
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل  2مول ذا فاونت بالطقعه  28أ
بالمستثمرين الشمالية  -التجمع الول
 - 135ماجد عزمى لبيب وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  86007قيد فى  2015-04-27برقم ايداع 8622
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  3 /ش ثابت خليل متفرع من زقاق
الجمال
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 - 136عبد الحميد حسن علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  90379قيد فى  2019-07-08برقم ايداع
 11914وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /عنبر
نموذج  gul 20 -19مدينه الجلود
 - 137رامي حليم نصير سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  92103قيد فى  2019-10-10برقم ايداع
 16879وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة بالدور الرضى عقار رقم
 1ش المنتزة بجوار مستشفى هليوبوليس
 - 138محمد فتحى عبدالونيس ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم  95088قيد فى  2020-02-26برقم ايداع
 3845وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /المنطقه الصناعيه تقسيم
اللواء عماد نصر امام مدرسه محمد الدره
 - 139محمد مجدى حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  99545قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 1148وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان
التالى  3 :ش مصطفى الشريف  -عزبة النخل برأس مال  50000الف جنيها لغير بنشاط سوبر ماركت
 - 140تامر عبد الحميد محمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  45840قيد فى  2010-04-04برقم ايداع
 5899وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن  20 /عمارات
هيئة الغاثة  -تقسيم اللسلكي
 - 141تامر عبد الحميد محمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  45840قيد فى  2010-04-04برقم ايداع
 5899وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /مكتب في
 58برج المحمدي شارع 77
 - 142سمير صالح احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  66735قيد فى  2012-08-16برقم ايداع
 8663وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 5 /
خان يوسف من شارع الورد من شارع ابوبريك
 - 143رفعت نجيب بطرس عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91390قيد فى  2019-09-05برقم ايداع
 14942وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  5 /شارع
السلم ارض الجنينه عزبه النخل
 - 144جورج ذكرى عوض مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  101135قيد فى  2021-07-11برقم ايداع
 8609وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الوحده رقم  218Aبالدور الثانى
 الكائن بمشروع المجمع المصري اللمانى الصناعى بملك  /الشركه العربيه للتنميه والستثمار العقاري - 145عماد جميل عطيه عطيه بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  28348قيد فى  2009-02-04برقم ايداع
 1792وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /محل  2عماره 16
اسكان القوات المسلحه -كورنيش النيل
 - 146صيدلية محمد عربى .تاجر فرد سبق قيده برقم  29272قيد فى  2009-02-24برقم ايداع 2976
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  17شارع النور من حاره سيد العرج -
خلف السنترال
 - 147محمد احمد محمد الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  45402قيد فى  2010-05-11برقم ايداع
 7938وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  102 /عقار  4001شارع
مكتبه لشين المجاوره الرابعه
 - 148مكتبة بسام تاجر فرد سبق قيده برقم  47677قيد فى  2010-06-08برقم ايداع  9837وفى تاريخ
 2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  15 /شارع كامل صدقى  -الفجاله
 - 149سعيد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67064قيد فى  2012-09-05برقم ايداع 9308
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  5 /ح حنفى دياب ش جسر البحر
 - 150جون نبيل فخرى جرس تاجر فرد سبق قيده برقم  74053قيد فى  2013-06-25برقم ايداع 8914
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  14 /ش يحيى على حماده (حجره
من شقه )
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 - 151جون نبيل فخرى جرس تاجر فرد سبق قيده برقم  74053قيد فى  2013-06-25برقم ايداع 8914
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  23ب ش دار السلم حمامات القبه محل
 1بالدور الرضى
 - 152محمد سعد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  79128قيد فى  2014-04-08برقم ايداع 4828
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بلوك  10مدخل  30شارع بورسعيد
المليحه
 - 153هانى احمد محمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  97496قيد فى  2020-09-28برقم ايداع
 11285وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  56ش الملكه فريده  -المعراج
محل رقم 4
 - 154احمد محمد على همام تاجر فرد سبق قيده برقم  99002قيد فى  2020-11-17برقم ايداع 14422
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  21 /ش فليب حنا
 - 155عبدالرحمن محمد محمود الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  9303قيد فى  2007-09-12برقم ايداع
 10297وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي /
الي شقه  2بالدور الول فوق الرضي  64شارع هشام لبيب بالمنطقه الثامنه مع الغاءه كفرع
 - 156محمد سعيد حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29624قيد فى  2009-03-04برقم ايداع
 3424وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  7 /ش محمد السباعى
 - 157سيد عبدالفتاح مصطفى حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  52348قيد فى  2010-11-09برقم ايداع
 16960وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  2ش ابراهيم عبد الرازق -
محل
 - 158نورهان محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77720قيد فى  2014-02-05برقم ايداع
 1633وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان ليصبح  36 /ش
فرخنده حسن اليرانى الدور الرضى والول بجوار المركز الدولى للسيارات
 - 159ياسمين عبدالسلم عبدا محمدموافي تاجر فرد سبق قيده برقم  78272قيد فى  2014-03-02برقم
ايداع  2837وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 140/139 /
غرب اربيل التجمع الخامس
 - 160ابراهيم حسين اسماعيل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82420قيد فى  2014-09-03برقم ايداع
 12926وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح عنوان الفرع ليصبح /
شقة رقم  2العقار  40ش عثمان بن عفان
 - 161ابراهيم حسين اسماعيل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82420قيد فى  2021-01-12برقم ايداع
 1000002وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم  2العقار  40ش
عثمان بن عفان
 - 162أصبح محمد السيد محمد فتوح تاجر فرد سبق قيده برقم  84363قيد فى  2015-02-02برقم ايداع
 1167وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  59 /ش
اسكان شبرا مع الغاءه كفرع
 - 163شيخون ابوالطيب شيخون محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96266قيد فى  2020-07-26برقم ايداع
 7719وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم  5منطقه  53عماره
سكن مصر المتداد الشرقى للمدينه
 - 164احمد عيد محمدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99581قيد فى  2021-02-07برقم ايداع
 1258وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  14 /شارع العدوى زين
العابدين
 - 165عماد عبدالحميد حنفي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  102433قيد فى  2021-11-14برقم ايداع
 13694وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  2104 /زهراء مدينه
نصر غرفة من شقه رقم 4
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 - 166سعد الدين صبرى عبد المعز عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  11593قيد فى  2007-11-21برقم
ايداع  12966وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  3 /ش النصر
مربع  4231الدور  3و 4
 - 167عبدالحليم شوقى عبدالحليم الصيرفى تاجر فرد سبق قيده برقم  56062قيد فى  2011-04-13برقم
ايداع  3534وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /شقة رقم 12
عماره رقم  2بالدور الثانى بعمارات هيئة الوقاف المصرية
 - 168محمد سعيد شوقى على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74982قيد فى  2013-09-16برقم ايداع
 11047وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  5ش حافظ ابوليله ش التروللى
تقسيم ابوالعز قطعه  353محل  5بالرضى  -بنشاط  /تصنيع منتجات البلستيك وكسارات البلستيك ومستلزمات
مكن البلستيك بعد الحصول على التراخيص اللزمة ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات ) وسمة تجارية /
اليطالية لتصنيع منتجات البلستيك و كسارات البلستيك ومستلزمات مكن البلستيك وراس مال 100000 /
جنيه
 - 169علء محمود عبد الحميد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  80074قيد فى  2014-05-18برقم ايداع
 6853وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  14ش العريش
 - 170محمد عبد الرحمن عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90340قيد فى  2019-07-04برقم
ايداع  11807وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  32ش الحرية الغربى
من ش النجاح عزبة خير ا
 - 171محمد عامر سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90685قيد فى  2019-07-25برقم ايداع
 12876وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع  3 /شارع الشيماء -
حى السلم  /بملك  -حسنى محمود عبدالحكيم ( لوفاة التاجر )
 - 172محمد هشام محمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  97550قيد فى  2020-09-29برقم ايداع
 11429وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  33المستثمرين الشمالية ليله
كمبوند  -مول  mar-vمحل رقم g01-p04-01-g01-p03-06
 - 173احمد دبشه احمد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  98050قيد فى  2020-10-22برقم ايداع
 12846وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  90 /ش الزهر
محل بالدور الرضى رقم 7
 - 174سمير سعد فانوس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  104968قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 8025وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  156ش الجامعة من
ش الميثاق  -الدور الرضى بنشاط  /ورشة تصنيع اخشاب ومستلزمات الديكور ورأس مال  10000 /جنيه
 - 175محمد محروس شاهين محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  27290قيد فى  2009-01-08برقم ايداع
 307وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح  /القطعه رقم  6ب 13018
 المنطقه الصناعيه الولى - 176محمد عبدالقادر محمود الخضراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  47133قيد فى  2010-05-27برقم
ايداع  9085وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن /
 74شارع طومابناى بالرضى
 - 177عادل هلل شحاته بيدروس تاجر فرد سبق قيده برقم  82957قيد فى  2014-09-23برقم ايداع
 14114وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع الكائن5 /ح
مسعود بركات شبرا (جعله مركز رئيسى للنشاط)
 - 178عادل هلل شحاته بيدروس تاجر فرد سبق قيده برقم  82957قيد فى  2014-09-23برقم ايداع
 14114وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 5 /ح مسعود بركه من
ش الفضل (مع الغائه كفرع)
 - 179ابراهيم صابر ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  84493قيد فى  2015-02-09برقم ايداع
 1505وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  11 /ش الشرق الوستراد
 -صقر قريش
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 - 180عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حراز تاجر فرد سبق قيده برقم  96310قيد فى  2020-07-27برقم
ايداع  7876وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عماره  4شارع 233
دجله المعادى محل رقم 2
 - 181محمد مجدى حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  99545قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 1148وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  3 /شارع مصطفى
الشريف
 - 182كرم سعيد تناغو زخاري تاجر فرد سبق قيده برقم  105218قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 8969وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  4ش مصطفى الشريف عزبة
النخل
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النشاط
 - 1عمرو سعيد عبدالسميع عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  90017قيد فى  2019-06-13برقم ايداع
10995وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /توريدات عموميه وتوريد كمبيوتر
( فيما عدا توريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه )
 - 2احمد فتحي علي عبادي تاجر فرد سبق قيده برقم  102452قيد فى  2021-11-16برقم ايداع 13778
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /استشارات وكورسات ( فيما عدا توريد
العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه )
 - 3محمد عابدين عبدالرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  104297قيد فى  2022-04-14برقم ايداع
5398وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /الستيراد والتصدير ( فيما عدا
المجموعه  19والفقره  36من المجموعه ) 6
 - 4محمد زكريا عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  75812قيد فى  2013-11-07برقم ايداع 12938وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /اجراء اختبارات
 - 5محسن عبدالمنعم عبدالمحسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  80727قيد فى  2014-06-12برقم ايداع
9233وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بيع المخبوزات
 - 6فاروج جورج لصناعة المجوهرات تاجر فرد سبق قيده برقم  39048قيد فى  2009-11-09برقم ايداع
16005وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تشغيل مصوغات والفضه وتركيب احجار
كريمه مرفق بشهاده غرفه الصناعات المعدنيه
 - 7صفوت قديس عجيب عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  50970قيد فى  2010-09-23برقم ايداع
14708وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /ورشه تكسير بلستيك
 - 8ماجده قديس يوسف فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  58942قيد فى  2011-07-26برقم ايداع 8091وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /استيراد
 - 9البحراوى للف المحركات تاجر فرد سبق قيده برقم  75664قيد فى  2013-10-30برقم ايداع 12633
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /لف وصيانه المحركات وتوريدات عموميه دون
توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله
 - 10حسن عبد النبى ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  82961قيد فى  2014-09-24برقم ايداع
14119وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /اداره ساحات النتظار وذلك بعد الحصول
على التراخيص اللزمه
 - 11صباح سعد احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  87249قيد فى  2015-05-28برقم ايداع 7740
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /ورشه الخشاب مرفق بشهاده غرفه صناعه
منتجات الخشاب والثاث
 - 12ايهاب عبدالمعطى عبدالمقصود خضرى تاجر فرد سبق قيده برقم  87648قيد فى  2015-07-08برقم
ايداع 9733وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /اداره وتشغيل كافيهات
 - 13محمد عليش سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97567قيد فى  2020-09-30برقم ايداع 11482
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /مطعم
 - 14احمد محمود عوض ابورحاب تاجر فرد سبق قيده برقم  102388قيد فى  2021-11-09برقم ايداع
13514وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /ورشه طلء معادن وصناعه خلطات (
مرفق شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه)
 - 15امل صلح محمد عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  103336قيد فى  2022-02-03برقم ايداع 1478
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /بيع ملبس جاهزه محجبات واكسسوارات حريمي(
فيما عدا الملبس العسكريه)
 - 16ابراهيم على محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104076قيد فى  2022-03-28برقم ايداع 4524
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التوريدات العموميه (دون الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
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 - 17محمود رمضان عبد العزيز عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  8501قيد فى  2007-08-21برقم ايداع
9370وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع اجهزة محمول بالعموله
 - 18اميل يوحنا رزق ا فانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  11807قيد فى  2007-11-27برقم ايداع
13223وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريد وتركيب مصاعد وسللم
متحركه
 - 19جميل وليم كيرلس عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  37377قيد فى  2009-09-27برقم ايداع
13751وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /المقاولت
 - 20مصطفى محمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  49606قيد فى  2010-07-29برقم ايداع
12611وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه ( فيما عدا
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 21حسام محمد حسن عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  74400قيد فى  2013-07-29برقم ايداع 9672
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التجميع والتصنيع لدي الغير لجهزة التكييف
 - 22محمد صلح الدين السيد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  85908قيد فى  2015-04-21برقم ايداع
5596وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه
 - 23نادر صابر فايز عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  100487قيد فى  2021-04-26برقم ايداع 4739
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /ورشه حقن بلستيك ( مرفق شهاده
من غرفه الصناعات الكيماويه )
 - 24امير الرزاز لتجارة الدوات المنزليه والكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم  27780قيد فى 2009-01-22
برقم ايداع 1037وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجارة قطع غيار ادوات
منزلية
 - 25محمود محمد محمود عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  60782قيد فى  2011-10-20برقم ايداع
11333وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /مقاولت عموميه وتوريدات (دون
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله)
 - 26هشام عبدالرازق بحيرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  79121قيد فى  2014-04-07برقم ايداع
4802وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريدات مواد بناء ومعداتها
 - 27هانى مصطفى محمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  96547قيد فى  2020-08-13برقم ايداع
8575وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /استثمار عقارى
 - 28بهاء عبدالصالحين الليثى عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  103039قيد فى  2022-01-05برقم ايداع
191وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح ورشة نجارة (مرفق شهاده من غرفه صناعه الثاث
والخشاب)
 - 29البحراوى للف المحركات تاجر فرد سبق قيده برقم  75664قيد فى  2013-10-30برقم ايداع 12633
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /لف وصيانه المحركات وتوريدات كهربائيه
 - 30رؤوف رفعت يوسف عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  88211قيد فى  2015-08-09برقم ايداع
11045وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /نقل ورحلت داخليه ( دون توريد
العماله )
 - 31اميره عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  89367قيد فى  2019-04-11برقم ايداع
8704وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريد وتصنيع المطهرات لدى الغير
والتصدير
 - 32حسن عبد العظيم محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  13471قيد فى  2008-01-16برقم ايداع 608
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /بيع منتجات جلديه
 - 33شريف شوقى ايوب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2008-04-10برقم ايداع 4690
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التسويق العقارى (مرفق شهاده من سجل
الوسطاء العقاريين)
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 - 34محمد حسن امين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  23650قيد فى  2008-09-29برقم ايداع 13130
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريد مواد محجريه دون القيام باعمال
المحاجر
 - 35عصام السيد فوزى السيد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  80146قيد فى  2014-05-20برقم ايداع
7059وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجاره الحديد والتوريدات العموميه (دون
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله)
 - 36محمد عزت عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90813قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
13251وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التوريدات العموميه والكهربائيه
والطبيه (دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله)
 - 37ايه صلح حسين سليمان اسبيتان تاجر فرد سبق قيده برقم  102809قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
15084وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تدريب موارد بشريه ( بموافقه امنيه
رقم  2لسنه )2022
 - 38محمد مسعود عبد الرسول سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  69112قيد فى  2012-11-27برقم ايداع
13349وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجاره شنط حريمى
 - 39ابراهيم ابراهيم محروس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  1514قيد فى  2007-02-26برقم ايداع
1550وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /استكمال و تشطيب المباني و توريد
اجهزه كهربائيه و منزليه و اثاث و اناره دون الكمبيوتر
 - 40مجدى عبدالعزيز فتوح محمد بديوى تاجر فرد سبق قيده برقم  4810قيد فى  2007-05-21برقم ايداع
5180وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتبه ( دون تصوير
المستندات )
 - 41محمد جمعه محمد احمد الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  23915قيد فى  2008-10-13برقم ايداع
13483وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريد معدات
 - 42محمود فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84719قيد فى  2015-02-19برقم ايداع 2101
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره ادوات نظافه
 - 43محمد عبدالعظيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  94524قيد فى  2020-02-09برقم ايداع 2220
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /تجاره المستلزمات الطبيه
اضافه نشاط  /الستيراد والتصدير
 - 44محمد عبدالعظيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  94524قيد فى  2020-02-09برقم ايداع 2220
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /تجاره المستلزمات الطبيه
اضافه نشاط  /الستيراد والتصدير
 - 45مصطفى محمد عباس احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30084قيد فى  2009-03-16برقم ايداع
4035وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح \ تجارة المواد الغذائية بالجمله
 - 46محمد عبد السلم عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  40634قيد فى  2009-12-24برقم ايداع
18228وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس
العسكرية واكسسوارتها  -مرفق شهادة من اتحاد الصناعات
 - 47احمد محمد مصطفي عبده دراهم تاجر فرد سبق قيده برقم  76271قيد فى  2013-11-26برقم ايداع
13925وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بيع ملبس جاهزه رجالى
 - 48محمد سلمه احمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  81404قيد فى  2014-07-10برقم ايداع 10679
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح حذف  /الستيراد  -اصبح  /التوريدات العامه مع الجهات
الملزمه بالخصم والكسسوارات وخدمات المحمول دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد
العمالة )
 - 49على مصطفى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95372قيد فى  2020-03-09برقم ايداع 3872
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع كاوتش وبطاريات
 - 50طارق فتحى قطب امام تاجر فرد سبق قيده برقم  447قيد فى  2007-02-04برقم ايداع 447وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مكتب رحلت ونقل عمال داخل جمهوريه مصر العربيه
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 - 51سعيد عنتر احمد عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  58280قيد فى  2011-06-29برقم ايداع
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مكتب مقاولت عامة
 - 52سعيد عنتر احمد عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  58280قيد فى  2022-04-24برقم ايداع 5797وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /سوبرماركت
 - 53فايزة احمد حسن رخا تاجر فرد سبق قيده برقم  68823قيد فى  2012-11-18برقم ايداع 12809وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /الستيراد
اضافه نشاط  /النتاج الفنى والتوزيع والتصوير والمونتاج بكافه الوسائل المسموعه والمرئيه وصوت وصوره
وبيانات (بموافقه امنيه رقم  212لسنه )2021
 - 54محمد جمعه محمد احمد الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  23915قيد فى  2008-10-13برقم ايداع
13483وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريد قطع غيار ومستلزمات
المركبات ذات المحركات
 - 55اصبح سلطان اوتو للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  28287قيد فى  2009-02-03برقم
ايداع 1713وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجاره قطع غيار سيارات
 - 56هيثم رجب حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  68743قيد فى  2012-11-13برقم ايداع 12667وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /تجارة قطع غيار السيارات
 - 57ايهاب صلح احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  88830قيد فى  2019-02-28برقم ايداع
2112وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عموميه ( فيما عدا
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 58رجب سيد سعداوي سعده تاجر فرد سبق قيده برقم  100572قيد فى  2021-05-10برقم ايداع 5074
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /ورشه نجاره ( مرفق شهاده من
غرفه صناعه منتجات الخشاب والثاث )
 - 59احمد احمد حامد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  41800قيد فى  2010-01-26برقم ايداع 1178
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تاجير سيارات
 - 60جرجس زكى سليمان مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  60345قيد فى  2011-10-02برقم ايداع
10615وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تصنيع وتركيب وصيانة الثاث ( مرفق
شهادة من غرفة صناعة منتجات الخشاب و الثاث لسنة ) 2022
 - 61محمود عبد الهادى احمد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  63242قيد فى  2012-03-01برقم ايداع
1860وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /اضافه نشاط  /المقاولت العموميه واعمال
البناء والهدم
 - 62احمدمحمد احمد السكرمى تاجر فرد سبق قيده برقم  73036قيد فى  2013-05-14برقم ايداع 6750
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مصنع شنط واكياس البلستيك (مرفق شهاده من
غرفه الصناعات الكيماويه)
 - 63محمود محمد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  79241قيد فى  2014-04-10برقم ايداع 5067
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /المقاولت المتكامله
 - 64اصبح  /مكتب خطيب للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  88537قيد فى  2015-08-23برقم
ايداع 11718وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /التسويق العقارى
 - 65محمد رضا المرسى جاد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  102364قيد فى  2021-11-08برقم ايداع
13400وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد وتجارة الجلود ومستلزمات
الحذيه
 - 66مصطفى حماده محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104332قيد فى  2022-04-17برقم ايداع
5516وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تحضير وبيع مأكولت دون الجلوس
 - 67صباح محمود السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  104923قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
7886وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجهيز وتوريد مواد غذائيه
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 - 68صابر مرسى عبد العال مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  6202قيد فى  2007-06-20برقم ايداع
6742وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجاره السيارات ومحركات السيارات
وقطع غيارها والدرجات البخاريه والناريه بكافه انواعها
 - 69امال زكريا السيد احمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  49518قيد فى  2010-07-27برقم ايداع
12487وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /بيع وتوريدات مبيدات حشريه
 - 70محمود خليل احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  83100قيد فى  2014-09-29برقم ايداع
14308وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عموميه ( فيما عدا
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 71سعيدعبدالهادي عبدالباسط يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  91740قيد فى  2019-09-24برقم ايداع
15916وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتب نقل بضائع وعمال
 - 72جورج فايز واصف قريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  105044قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
8316وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التوريدات العموميه ( فيما عدا
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 73محمود اسماعيل عبدالواحد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  5552قيد فى  2007-06-06برقم ايداع
6009وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجارة وتوريدات قطع غيار معدات فندقيه
وتوريدات عامه وتصدير والستيراد ( دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله  -وفيما
عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه ) 6
 - 74هشام عبداللطيف حسين صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  89765قيد فى  2019-05-22برقم ايداع
10245وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجهيز مراكز طبيه المختصه بطب
العيون ( بعد استخراج التراخيص اللزمه وفى حدود المسموح والمصرح به قانونا لتظمة اللوائح والقوانين )
 - 75محمد طلعت محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  105185قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
8838وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عمومية و تصنيع لدي الغير في مجال لوف
الحمام و التصدير
 - 76محمد حسين محمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  11826قيد فى  2007-11-27برقم ايداع
13244وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /التصدير وتوكيلت تجاريه
وتوريدات عموميه لمهمات المصانع والشركات والفنادق وتوريدات مواد البناء والمقاولت وتصنيع معادن لدي
الغير
 - 77فتح ا عبدالحميد اسماعيل فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  53539قيد فى  2010-12-27برقم ايداع
18199وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /سوبر ماركت
 - 78احمد السيد سعيد حسن محمود حسن الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  72843قيد فى 2013-05-05
برقم ايداع 6054وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التصدير والستيراد فيما
عدا الفقرة  36من المجموعه 19
 - 79محمد احمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75641قيد فى  2013-10-29برقم ايداع 12584
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /استشارات الرشاد الزراعى
 - 80اسماعيل عبدالحميد اسماعيل فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  82584قيد فى  2014-09-10برقم ايداع
13345وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /سوبر ماركت
 - 81ماجد عزمى لبيب وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  86007قيد فى  2015-04-27برقم ايداع 8622وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد قطع غيار وصيانة سيارات والمقاولت
 - 82عمر خالد سعد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  96232قيد فى  2020-07-21برقم ايداع 7618وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصنيع الثاث لدى الغير
 - 83عماد حمدى كامل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  28590قيد فى  2009-02-10برقم ايداع 2110
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /توزيع منتجات شركة تى كيو لللعاب دون
الكمبيوتر
 - 84ابراهيم حسن عبدا حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  72621قيد فى  2013-04-23برقم ايداع
5659وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره قطع غيار سيارات
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 - 85مصطفى فتحى همام عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  87551قيد فى  2015-07-05برقم ايداع
9539وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عموميه ( فيما عدا
الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 86نشأت صلح عبدالمحسن عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  91359قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
14858وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجميع السيارات
 - 87حسن فارس حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101764قيد فى  2021-09-13برقم ايداع
11010وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /كافيتريا مشروبات بارد
وساخن دون الكحوليه
 - 88محمد حسان درويش سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  103867قيد فى  2022-03-14برقم ايداع
3639وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه النشاط  /خدمات المطاعم وتوصيل الطعام
بالوسائل المتحركه ( بعد استخراج التراخيص اللزمه )
 - 89نسمه مسعود محمود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  104162قيد فى  2022-04-03برقم ايداع 4873
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجارة وتوريد اكسسوارات الموبايل
 - 90هانى فتحى صدقى جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  11170قيد فى  2007-11-12برقم ايداع
12469وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريد القمشه والمنسوجات
 - 91عبدالغفار عبدالسلم يوسف خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  34551قيد فى  2009-07-06برقم ايداع
10007وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح أصبح  /الستيراد والتصدير و التوريدات العمومية
(دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله)
 - 92عابد رضا ابراهيم غالب تاجر فرد سبق قيده برقم  38602قيد فى  2009-10-29برقم ايداع 15396
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التصدير
 - 93عبدالغنى عبدالمحسن عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50359قيد فى  2010-08-25برقم ايداع
13756وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /الستيراد والتصدير
 - 94ابراهيم محمد كمال عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  89650قيد فى  2019-05-12برقم ايداع
9853وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /اداره المطاعم والكافتريات
 - 95السيد طلعت عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99459قيد فى  2021-01-26برقم ايداع 817
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /مقاولت عموميه
 - 96شادى علء محمود سامى عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  23778قيد فى  2008-10-08برقم ايداع
13299وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /ادارة المطاعم والتشطيبات
والتوريدات العامه  -واضافة نشاط  /خدمات نظافه ومكافحة الحشرات والقوارض واعمال صيانة المنشأت
واللندسكيب
 - 97اكرم عبدالمنعم الحسينى عبدالرحمن الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  25114قيد فى 2008-11-11
برقم ايداع 15030وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تصنيع مطهرات
ومنظفات ( مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه )
الغاء نشاط  /تصنيع مطهرات ومنظفات لدى الغير
 - 98ياسمين عبدالسلم عبدا محمدموافي تاجر فرد سبق قيده برقم  78272قيد فى  2014-03-02برقم ايداع
2837وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /بيع كشاكيل وتوريدات ادوات مكتبيه
 - 99اصبح  /هانى عدلى صالح حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  88815قيد فى  2019-02-27برقم ايداع
2083وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التوريدات العموميه ( دون الكمبيوتر
ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 100عبدالعاطى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  91580قيد فى  2019-09-17برقم ايداع 15534
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع موبيلت وقطع غيار داخلى وصيانة
جميع خدمات المحمول
 - 101احمد عيد محمدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99581قيد فى  2021-02-07برقم ايداع 1258
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /بيع وتجهيز لحوم
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 - 102رومانى نصحى سعد فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  105153قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
8726وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التصدير
 - 103محمد سليمان السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  15470قيد فى  2008-03-05برقم ايداع
3000وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /المقاولت العامه واعمال
الكهروميكانيك
 - 104محمد سعيد شوقى على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74982قيد فى  2013-09-16برقم ايداع
11047وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  /بيع وتركيب كاميرات المراقبه
 - 105محمد عبد الرحمن عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90340قيد فى  2019-07-04برقم ايداع
11807وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /ورشة نجارة انترنتهات ( مرفق شهادة
من اتحاد الصناعات غرفة صناعه منتجات الخشاب والثاث )
 - 106محمد هشام محمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  97550قيد فى  2020-09-29برقم ايداع
11429وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجارة مجوهرات
 - 107احمد على سيد جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  9641قيد فى  2007-09-24برقم ايداع 10679وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تأجير اوناش
 - 108اصبح  /مصنع شعبان عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  17008قيد فى  2008-04-15برقم ايداع
4876وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /مصنع كرتون ( دون الطباعه )
 - 109ابراهيم صابر ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  84493قيد فى  2015-02-09برقم ايداع
1505وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصميم ودعاية و اعلن وطباعة (
مرفق موافقة امنية رقم  290لسنة ) 2021
 - 110عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حراز تاجر فرد سبق قيده برقم  96310قيد فى  2020-07-27برقم
ايداع 7876وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع مستحضرات التجميل (
دون الدويه ) وتجارة بقوليات وبذور زراعيه
 - 111محمد مجدى حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  99545قيد فى  2021-02-04برقم ايداع 1148
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط  /سوبر ماركت
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103344وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-03برقم ايداع  1,518.000الى  :اضافة السمه التجاريه  /الحمديه للمصايف والرحلت
al ahmadi
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  104875وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  7,674.000الى  :احمد احمد فهمي حسين
 - 3فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  82961وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-24برقم ايداع  14,119.000الى  :اصبحت  /المتوكل
 - 4فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  102388وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-09برقم ايداع  13,514.000الى  :اصبحت  /كيمت K M T
 - 5فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8501وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-21برقم ايداع  9,370.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /الهدي تل لتجاره المحمول
 - 6فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37377وتم ايداعه بتاريخ
 2009-09-27برقم ايداع  13,751.000الى  :تعديل السمه التجاريه اللي  /ايجيبشين للتجارة والمقاولت
 - 7فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  49606وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-29برقم ايداع  12,611.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  SOMالمستقبل للتوريدات
العموميه اس او ام
 - 8فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104605وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-16برقم ايداع  6,534.000الى  :اضافه سمه تجاريه  /املك للتسويق العقاري
 - 9فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  88211وتم ايداعه بتاريخ
 2015-08-09برقم ايداع  11,045.000الى  :اصبحت  /الكينج للرحلت
 - 10فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  94337وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-29برقم ايداع  1,691.000الى  :اصبح  /مؤسسة الشريف لبيع السيارات
 - 11فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104188وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-05برقم ايداع  4,947.000الى  :اضافة السمه التجاريه  /العالميه لقطع غيار السيارات
 - 12فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16851وتم ايداعه
بتاريخ  2008-04-10برقم ايداع  4,690.000الى  :اصبحت  ..سانتا كلوز للستيراد والتسويق العقارى
SANTACLEUSE FOR IMPORT AND REALESTATE
 - 13فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  80146وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-20برقم ايداع  7,059.000الى  :اصبحت  ..الحمزه ستيل لتجاره الحديد والتوريدات
العموميه
 - 14فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  91524وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-15برقم ايداع  15,350.000الى  :اصبحت  ..جبه للتوريدات العموميه وتوريدات المواد
الغذائيه
 - 15فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  91790وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-25برقم ايداع  16,024.000الى  :اصبح  /إس إتش إتش S H H
 - 16فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104705وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-23برقم ايداع  6,964.000الى  :اصبحت  /اسبن spin -
 - 17فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  104930وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  7,903.000الى  :شهيناز على عبدالمطلب محمد
 - 18فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  84316وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-29برقم ايداع  1,047.000الى  :اصبحت  /الصقر الذهبى لتجاره الجهزه الكهربائيه
 - 19فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  94157وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-21برقم ايداع  1,168.000الى  :اصبحت  /مؤسسة الحارس لتصنيع الموبيليا والثاث
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 - 20فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104996وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  8,137.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /الكرامه للتوريدات
العموميه
 - 21فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23915وتم ايداعه
بتاريخ  2008-10-13برقم ايداع  13,483.000الى  :مؤسسه توب كازر
 - 22فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104358وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-19برقم ايداع  5,622.000الى  :نسر البريه
 - 23فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104735وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-25برقم ايداع  7,114.000الى  :اصبحت  /البان لمنتجات اللبان
 - 24فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30084وتم ايداعه
بتاريخ  2009-03-16برقم ايداع  4,035.000الى  :اصبحت  /جملة الروان
 - 25فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50970وتم ايداعه
بتاريخ  2010-09-23برقم ايداع  14,708.000الى  :تم الغاء السمة التجارية
 - 26فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  76271وتم ايداعه
بتاريخ  2013-11-26برقم ايداع  13,925.000الى  :اب تو يو UP 2 U
 - 27فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  92198وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-15برقم ايداع  17,179.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /القلعة للتوريدات
العمومية
 - 28فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  95372وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-09برقم ايداع  3,872.000الى  :اصبحت  -البركه
 - 29فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-04برقم ايداع  447.000الى  :اصبح  /المكه للرحلت ونقل العمال
 - 30فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19273وتم ايداعه
بتاريخ  2008-06-08برقم ايداع  7,626.000الى  :اصبحت  /السويفى للمقاولت و التوريدات و الرحلت
و النقل الجماعى
 - 31فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58280وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-29برقم ايداع  7,065.000الى  :اصبحت  /العهد الجديد للمقاولت العامة
 - 32فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58280وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-24برقم ايداع  5,797.000الى  :اصبح  /سوبر ماركت الشيخ
 - 33فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  88830وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-28برقم ايداع  2,112.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /النرد للتوريدات العموميه
 - 34فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  105104وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  8,539.000الى  :محمد سمير فتحى العزب ابو صيام
 - 35فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105104وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  8,539.000الى  :ل يوجد
 - 36فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7681وتم ايداعه بتاريخ
 2007-07-30برقم ايداع  8,421.000الى  :تم الغاء السمة التجارية  /مكتب نيكست فارما لتجاره الدويه
ومستحضرات التجميل
 - 37فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  73036وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-14برقم ايداع  6,750.000الى  :اصبح  /مصنع الكرمه لتصنيع البلستيك
 - 38فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  88537وتم ايداعه بتاريخ
 2015-08-23برقم ايداع  11,718.000الى  :اصبح  /مكتب خطيب للمقاولت العامه
 - 39فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104923وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  7,886.000الى  :الصباح لتجهيز وتوريد المواد الغذائيه
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 - 40فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105037وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  8,294.000الى  :ليدر تيارد
 - 41فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  83100وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-29برقم ايداع  14,308.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /السنيور للتوريدات العموميه
 - 42فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  91740وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-24برقم ايداع  15,916.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح  /طيار بوكس
 - 43فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104521وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-10برقم ايداع  6,158.000الى  :كيه اف لتجاره وتوريد الملبس kf
 - 44فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105044وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  8,316.000الى  :اضافه سمه لتصبح  /مؤسسه كوكيو ستور لتجاره
الحذيه والشنط
 - 45فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  90513وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-15برقم ايداع  12,331.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /جزر كايرو
 - 46فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104981وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  8,068.000الى  :الجادو للمقاولت والتوريدات العموميه
 - 47فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  59765وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-08برقم ايداع  9,559.000الى  :اصبح  /اسامه محمد التهامى عمر الشيخ
 - 48فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  86007وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  8,622.000الى  :اصبحت  /العهد الجديد للمقاولت
 - 49فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  72621وتم ايداعه
بتاريخ  2013-04-23برقم ايداع  5,659.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /الفن العصري لقطع غيار
السيارات
 - 50فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  91390وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-05برقم ايداع  14,942.000الى  :كوين للملبس الجاهزة
 - 51فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104666وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-19برقم ايداع  6,798.000الى  :اصبحت السمه التجارية  /المكتب العربي للتسويق
العقاري
 - 52فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105164وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  8,760.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /مؤسسه عريضه موتورز
 - 53فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11170وتم ايداعه
بتاريخ  2007-11-12برقم ايداع  12,469.000الى  :اصبحت  /يونايتد لتوريد القمشه والمنسوجات
 - 54فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  34551وتم ايداعه
بتاريخ  2009-07-06برقم ايداع  10,007.000الى  :الغاء السمه التجاريه
 - 55فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  46229وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-14برقم ايداع  6,436.000الى  :اصبح  /مقهى حسن محمد حسن السيد
 - 56فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67064وتم ايداعه
بتاريخ  2012-09-05برقم ايداع  9,308.000الى  :اصبحت  /مؤسسه الحمد لتجاره قطع غيار السيارات
 - 57فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105226وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  8,980.000الى  :سكوير
 - 58فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  99298وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-01برقم ايداع  15,259.000الى  :اضافة السمه التجاريه  /العالميه للملبس الجاهزه
 - 59فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  99581وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-07برقم ايداع  1,258.000الى  :اضافة السمه التجاريه  /مؤسسة الحجاجيه
 - 60فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105216وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  8,962.000الى  :اضافه سمه  /الفيوم للنقل والشحن
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 - 61فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  90340وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-04برقم ايداع  11,807.000الى  :اصبحت  /الجمل لنجارة النتريهات
 - 62فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  90340وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-04برقم ايداع  11,807.000الى  :محمد عبد الرحمن عبد الحميد محمد
 - 63فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17008وتم ايداعه بتاريخ
 2008-04-15برقم ايداع  4,876.000الى  :اصبح  /مصنع شعبان عبدالرازق

الشخاص
 - 1احمد رجب رشاد امين الهوارى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  50600وتم ايداعه بتاريخ 2010-09-05
برقم ايداع 14126تم التأشير فى تاريخ  2010-09-05بــ
 - 2علي هارون علي هارون وكيل مفوض المقيد برقم قيد  51269وتم ايداعه بتاريخ  2010-10-04برقم
ايداع 15168تم التأشير فى تاريخ  2010-10-04بــ
 - 3حسين سعيد ابراهيم محمد احمد الروسي وكيل مفوض المقيد برقم قيد  71519وتم ايداعه بتاريخ
 2013-03-11برقم ايداع 3400تم التأشير فى تاريخ  2013-03-11بــ كافه الصلحيات
 - 4شيماء امام محمد على وكيل مفوض المقيد برقم قيد  83100وتم ايداعه بتاريخ  2014-09-29برقم
ايداع 14308تم التأشير فى تاريخ  2014-09-29بــ لها حق التوقيع وفتح الحساب
 - 5عبد المقصود مهران عبد العال احمد صالح وكيل مفوض المقيد برقم قيد  34281وتم ايداعه بتاريخ
 2009-06-29برقم ايداع 9641تم التأشير فى تاريخ  2016-03-29بــ تم الغائه
 - 6احمد احمد فهمى حسين تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  104875وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-02
برقم ايداع 7674تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ
 - 7محمد فتحي عبد الهادي عبد العليم تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  104902وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-05برقم ايداع 7790تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ
 - 8مصطفى احمد عبدالكريم على تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  104911وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع 7818تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ
 - 9شهيناز على عبدالمطلب احمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  104930وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع 7903تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ تصحيح السم ليصبح  /شهيناز
على عبدالمطلب محمد طبقا لبطاقه الرقم القومى () 28207070102004
 - 10هشام السيد محمد السيد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  105067وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم
ايداع 8410تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ تعين السيد  /هشام السيد محمد السيد وكيل مفوض وله
كافة السلطات لتحقيق غرض المنشأه والتعامل مع البنوك من فتح حساب والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات
بأسم المنشأه
 - 11وائل القطب شعبان على تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  105186وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-22
برقم ايداع 8839تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1اصبح دينا و نورا محمد عبدالمطلب شركة سبق قيدها برقم  51874قيدت فى  2010-10-25برقم
ايداع  16145وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد طبقا لعقد فسخ مسجل برقم
 454لسنه 2022
 - 2عادل محمد صادق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  40642قيدت فى  2009-12-27برقم ايداع
 18240وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ رقم 6418
لسنه  2014وبذك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 3محمد عاطف محمد دسوقى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61138قيدت فى  2011-11-02برقم
ايداع  11941وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ رقم
 1028لسنه 2022
 - 4الخوة ( .احمد محمد يسرى الهوارى وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم  41907قيدت فى
 2010-01-27برقم ايداع  1313وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
بموجب عقد فسخ رقم 2022 / 1197
 - 5هشام احمد عيسى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  90893قيدت فى  2019-08-05برقم ايداع
 13433وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شريك كافة
حقوقه
 - 6على لبيب محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  38991قيدت فى  2009-11-08برقم ايداع
 15927وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل فسح الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه
 - 7اصبح شركه الباسم للتجاره والتوريدات العموميه واعمال النظافه شركة سبق قيدها برقم  53473قيدت
فى  2010-12-26برقم ايداع  18710وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
بموجب عقد فسخ رقم  2022-1151وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 8محمود محمد عبدالمنعم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  43864قيدت فى  2010-03-10برقم ايداع
 4615وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه بموجب عقد  1178لسنه 2022
 - 9اصبح احمد اشرف بدوى و شريكه شركة سبق قيدها برقم  54846قيدت فى  2011-03-02برقم
ايداع  2118وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب عقد الفسخ رقم 1274
2022 /
 - 10محمد على عامر كيلنى وشريكه احمد محمد على عامر شركة سبق قيدها برقم  23169قيدت فى
 2008-09-16برقم ايداع  12527وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة
بموجب عقد فسخ رقم  123لسنه 2022
 - 11امير سامى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  94289قيدت فى  2020-01-28برقم ايداع 1571
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب عقد الفسخ رقم  1220لسنة 2022
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رأس المال
 - 1وليد حمدان و شريكه شركة سبق قيدها برقم  45727قيدت فى  2010-03-29برقم ايداع
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 40,000.000
 - 2احمد انور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  735قيدت فى  2007-02-08برقم ايداع
 2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000,000.000

5756وفى

735وفى تاريخ

 - 3محمد محمود عبدالعزيز شاهين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  104067قيدت فى  2022-03-27برقم
ايداع 4497وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 4بتروكروز للنقل و الخدمات البترولية سعيد و هانى كمال و شركاهم شركة سبق قيدها برقم  40859قيدت
فى  2009-12-30برقم ايداع 18528وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
200,000.000
 - 5اصبح  /رجب خلف عبدالكريم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  6055قيدت فى  2007-06-18برقم
ايداع 6578وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 6معتز عبد المحسن حسن سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  33477قيدت فى  2009-06-10برقم
ايداع 8572وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 11,000.000
 - 7احمد حسين محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20029قيدت فى  2008-06-24برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

8523

 - 8اصبح  /احمد عبد الفتاح محمود خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  104650قيدت فى 2011-08-01
برقم ايداع 11135وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 9اصبح  /عبد الرؤوف البرقاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  104713قيدت فى  1978-09-23برقم
ايداع 13591وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 240,000.000
 - 10اصبح محمد عبده محمد زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36303قيدت فى  2009-08-17برقم
ايداع 12286وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 11سميحه محمد السيد الشاذلى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  6857قيدت فى  2007-07-08برقم ايداع
7477وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 11,000.000
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العناوين
 - 1ورثة حسن ابراهيم (محمد حسن ابراهيم وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  966قيدت فى 2007-02-14
برقم ايداع 972وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان مقر
الشركه الرئيسي ليصبح بالعنوان شقه رقم (  - ) 2بالدور الول علوي  -بالعقار رقم (  - ) 4ش الصلح
 - 2اصبح سعيد عاطف احمد ابراهيم وخالد مصطفي السيد غيث وشركائهم شركة سبق قيدها برقم 73349
قيدت فى  2013-05-27برقم ايداع 7467وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الدقهلية  42ش بنك مصر
 - 3توتال اوتو ميشن() Total Automationأحمد فتحى احمد عبد الفتاح و شركاه شركة سبق قيدها برقم
 30706قيدت فى  2009-03-30برقم ايداع 4852وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة  8ش احمد العفيفي -
 - 4اصبح  /احمد سعيد ابراهيم رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43980قيدت فى 2010-03-11
برقم ايداع 4758وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  48 /شارع
سليم الول
 - 5اصبحت احمد ربيع و شريكه شركة سبق قيدها برقم  91353قيدت فى  2019-09-04برقم ايداع
14841وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /شقه رقم
 - 81الدور الثامن عقار رقم  5برج ( ج ) بابراج العمار بلزا شارع حافظ رمضان
 - 6محمد كريم المستكاوي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  11941قيدت فى  2007-11-28برقم ايداع
13384وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالدور الثالث علوي بالعقار
رقم  7و  3ش محمد العريان  -تقسيم اللسلكي  -المعادي الجديده
 - 7محمد كريم المستكاوي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  11941قيدت فى  2007-11-28برقم ايداع
13384وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية  1محل الدور الرضي ببرج
روان و الكائن في شارع الشعراوي متفرع من ش  15مايو  -قسم ثان  -شبرا الخيمه
 - 8محمد كريم المستكاوي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  11941قيدت فى  2007-11-28برقم ايداع
13384وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان  /محل رقم 2
الدور الرضي العقار  62شارع مصدق
 - 9محمد كريم المستكاوي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  11941قيدت فى  2007-11-28برقم ايداع
13384وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  70 /ش
المرغني
 - 10محمد كريم المستكاوي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  11941قيدت فى  2007-11-28برقم ايداع
13384وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع بالعنوان A11 /
المركز التجاري مبني سان استيفانو  -جراند بلزا  -زيزينيا
 - 11محمد كريم المستكاوي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  11941قيدت فى  2007-11-28برقم ايداع
13384وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع بالعنوان  /محل
c30الدور الرضي  -المركز التجاري  -مبني سان استيفانو -جراند بلزا  -زيزينيا
 - 12حسنين محمد حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  12392قيدت فى  2007-12-11برقم ايداع
13905وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /بلوك
 22قطعه  1ش ابراهيم ناجى  -متفرع من ذاكر حسين  -المنطقة العاشرة
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 - 13بتروكروز للنقل و الخدمات البترولية سعيد و هانى كمال و شركاهم شركة سبق قيدها برقم 40859
قيدت فى  2009-12-30برقم ايداع 18528وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة اصبح  7/5 /الهضبة الوسطى  -الحى الثالث  -المقطم
 - 14باسم فاروق مبارك و شريكه شركة سبق قيدها برقم  101348قيدت فى  2021-08-05برقم ايداع
9473وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة رقمى  4.3بالطابق الرضى للعقار
 74ش  9المقام على القطعه  1181منطقة هــ  -الهضبة العليا  -بالمقطم ونشاطه  /مطعم كشرى وحلوانى
 - 15مدحت محمود محمد متولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  87340قيدت فى  2015-06-23برقم
ايداع 9133وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم  21سور نادي
الترسانه الرياضي  -ش  26يوليو  -المهندسين
 - 16رومانى ونادر لتجاره المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  6268قيدت فى  2007-06-21برقم ايداع
6813وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفه رقم  3برج المراء ب 2
شارع سليم  -الدور الول
 - 17باسم فاروق مبارك و شريكه شركة سبق قيدها برقم  101348قيدت فى  2021-08-05برقم ايداع
9473وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /الوحدة رقم  2بالدور الول
فوق الرضى بالعقار رقم  - 381اسكان عائلى التجمع الول
 - 18باسم فاروق مبارك و شريكه شركة سبق قيدها برقم  101348قيدت فى  2021-08-05برقم ايداع
9473وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  ) 340 ( ) 339 ( /الكائنان
بالطابق الرضى منطقة السوق التجارى بالرحاب فرعا للشركة بنشاط مطعم كشرى وحلوانى
 - 19باسم فاروق مبارك و شريكه شركة سبق قيدها برقم  101348قيدت فى  2021-08-05برقم ايداع
9473وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة (  ) 340 ( ) 339الكائنان بالطابق
الرضى منطقة السوق التجارى بالرحاب
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النشاط
 - 1يوسف عمرو يوسف زهران وشركاه شركة سبق قيدها برقم  64152قيدت فى  2012-04-09برقم ايداع
 3399وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /صنع منتجات معدنيه متنوعه مشكله
من معادن اشكال معدنيه متنوعه  -صنع مسامير وصواميل معدنيه مسمار عادى شيشه خشابى حديد او صلب -
صنع هياكل معدنيه متنوعه ( جمالونات وشدادات واسقف وابراج ) هياكل معدنيه خاصه بتركيب الخزانات  -صنع
سكاكين ماكينات حلقه وشفرات غير كهربائيه سكاكين ونصال قاطعه للمعادن -صنع اجزاء معدنيه مغذيه
لصناعات مختلفه ( اجزاء وقطع غيار الت زراعيه درافيل تشكيل  -تزويد وتجليخ درافيل  -المعالجه الحراريه
للسطمبات واجزاءها  -قطع غيار معدات متنوعه  -اجزاء مطروقه لزوم صناعة الت ومعدات الورش  -اجزاء
مطروقه لزوم صناعة البترول  -مجسمات ثلثيه البعاد من المعدن  -صنع سكاكين ماكينات حلقه وشفرات غير
كهربائيه  -سكاكين سفره وجزارة ومخارط ومقاشر استانلس  -صنع الفران الكهربائيه  -افران وكبائن معالجة
حراريه للمعادن  -صنع اوناش متنوعه تعمل بالطاقه ( ونش علوى  -جانترى  -روافع سيارات  -تلسكوبى )
اوناش علويه  -اوناش جانترى  -صنع ماكينات تشغيل معادن متنوعه ( مخرط  -فريزه  -مكشطه  -مثقاب  -تجليخ
) مخارط  c n cماكينة تجليخ  -مخرطه افقيه
 - 2توتال اوتو ميشن() Total Automationأحمد فتحى احمد عبد الفتاح و شركاه شركة سبق قيدها برقم
 30706قيدت فى  2009-03-30برقم ايداع  4852وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
صيانه و تجهيز سيارات متخصصه و تجميع هياكل سيارات و كلك نشاط استصح و تجهيز الراضي بالمرافق
الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع الراضي المستصلحه و تربيه جميع انواع الحيوانات سواء لنتاج السللت
او اللبان او التسمين او اللحوم و تربيه جميع انواع الدواجن و الطيور و الستيراد و التصدير و التوكيلت
التجاريه و توريد و تركيب محطات الشميه و الطاقه الجديده و المتجدده
 - 3اصبح  /محمد صلح ابو شقه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  54837قيدت فى  2011-03-02برقم
ايداع  2100وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /اعمال النقل بجميع انواعه من (
نقل مواد البناء والمحاجر والمنتجات الغذائيه والزراعيه والمواد البتروليه والكيماويه ومشتقاتها ونقل الفراد
والمعدات الثقيله ) وجميع العمال اللوجيستيه من نقل وتخزين وتخليص جمركى واعمال المقاولت والتوريدات
فيما هو مصرح به
8523

 - 4احمد حسين محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20029قيدت فى  2008-06-24برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /اقامة وتشغيل مصنع للمستلزمات الطبية و
المطهرات  -مستحضرات التجميل و التصنيع للغير ولدى الغير و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و
التوريدات العامة ( فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ) وتجارة مستحضرات
التجميل ومستحضرات الطبية وتوزيعها  ( .مرفق شهادة من غرفة صناعة الدوية ومستحضرات التجميل و
المستلزمات الطبية )

 - 5أصبح فادى عبد الفتاح عبد الرحمن معانى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  36485قيدت فى
 2009-08-23برقم ايداع  12527وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة  /الستيراد
والتصدير(فيما عدا المجموعه  19والمجموعه  6من الفقره  )36والتوكيلت التجاريه وخدمات نظم المعلومات
والحاسب اللى ورخص برامج الحاسب اللى وانتاج البرامج واعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها واعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره
وبيانات وادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه واعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف
انواعها وانتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها (طبقا للموافقه المنيه رقم  29لسنه  2022وبعد
استخراج التراخيص اللزمه )
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 - 6اصبح  /إم ايه جى للتجارة والستثمار ( محمد عطا جاد وشركاه ) M A G for Trading Investment
شركة سبق قيدها برقم  55555قيدت فى  2011-03-24برقم ايداع  3182وفى تاريخ 2022-06-27
تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /اعمال المناجم والمحاجر والنقل والتعدين وتوريد وتجارة جميع انواع الفحم
واستصلح واستزراع الراضى بطريق الى الحديثة وتربية جميع انواع الماشيه وانتاج اللحوم وتجارة العلف
الحيوانية والداجنة بجميع انواعها ومستلزماتها وتجارة السمدة بكافه انواعها ومستلزماتها والمبيدات الحشرية
والفطرية والمخصبات الزراعية بكافه انواعها واقامه محطات الطاقة الشمسية ( وكذلك بعد استخراج التراخيص
اللزمة والموافقات لممارسة النشاط وفى حدود المسموح والمصرح به قانونا )

الكيان القانونى
 5756وفى

 - 1وليد حمدان و شريكه شركة سبق قيدها برقم  45727قيدت فى  2010-03-29برقم ايداع
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2اصبح  /احمد عبد الفتاح محمود خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  104650قيدت فى 2011-08-01
برقم ايداع  11135وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3اصبح محمد عبده محمد زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36303قيدت فى  2009-08-17برقم
ايداع  12286وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  6543 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-06-27برقم ايداع  7125الى تعديل السم التجاري ليصبح  /عيد نجيب ذكى وشركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  66355 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-07-26برقم ايداع  8014الى اصبح  /خالد مرعى حمدان احمد وشريكه
 - 3فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  54837 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-03-02برقم ايداع  2100الى اصبح  /محمد صلح ابو شقه وشركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11941 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-11-28برقم ايداع  13384الى محمد كريم المستكاوي و شريكته
 - 5فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  60925 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-26برقم ايداع  11612الى اصبح  /محمود احمد كامل وشريكه
 - 6فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39626 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-11-23برقم ايداع  16807الى اصبح  /احمد صلح ابراهيم وشركائه
 - 7فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  101400 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-10برقم ايداع  9654الى اصبح  /حاتم احمد عبد السلم وشركاه
 - 8فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21787 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2008-08-07برقم ايداع  10770الى اصبح  /محمد صلح الدين وشريكه
 - 9فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  104650 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-08-01برقم ايداع  11135الى اصبح  /احمد عبد الفتاح محمود خليل وشركاه
 - 10فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  104713 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1978-09-23برقم ايداع  13591الى اصبح  /عبد الرؤوف البرقاوى وشركاه
 - 11فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9486 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-09-18برقم ايداع  10505الى اصبح  /بصريات نيو ايز  -انور فهمى وشركاه
 - 12فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  55555 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-03-24برقم ايداع  3182الى اصبح  /إم ايه جى للتجارة والستثمار ( محمد عطا جاد
وشركاه ) M A G for Trading Investment
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الشخاص
 - 1محمد فتحى احمد حسن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  11433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-19برقم ايداع  12779تم التأشير فى تاريخ  2007-11-19بــ  :اصبح  /حق الدارة والتوقيع
للشركاء ( عبد الناصر احمد حسن  -محمد فتحى احمد  -احمد عبد الناصر ) مجتمعين او منفردين وعلى اى قيمة
من الشيكات تكون خاصه بالشركة
 - 2احمد عبد الناصر احمد حسن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  11433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-19برقم ايداع  12779تم التأشير فى تاريخ  2007-11-19بــ  :منضم
 - 3عبد الناصر احمد حسن فرج مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  11433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-19برقم ايداع  12779تم التأشير فى تاريخ  2007-11-19بــ :
 - 4صلح محمد مرزوق عبد العال مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  11433وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-19برقم ايداع  12779تم التأشير فى تاريخ  2007-11-19بــ  :خروج من الشركة
 - 5محمد عادل جمال حامد الجزار شريك متضامن المقيد برقم قيد  26028وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-02برقم ايداع  16208تم التأشير فى تاريخ  2008-12-02بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع -
للشريك الطرف الول  /محمد عادل جمال حامد الجزار  -منفردا فى بيع اصول الشركه من كل ما هو ثابت
ومنقول داخل وخارج البلد ويجوز له منفردا فتح فروع اخرى للشركة داخل وخارج البلد والتعامل والتوقيع مع
كافة الجهات والهيئات الحكوميه والغير حكوميه داخل وخارج البلد وكذلك له الحق منفردا فى فتح فروع للشركة
داخل المملكه العربيه السعوديه وله الحق فى التعامل والتوقيع وانهاء اجراءات فتح فروع للشركة والتعامل
والتوقيع مع كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه داخل المملكه العربيه السعوديه باسم الشركه ولصالحها وله حق
التعامل والتوقيع مع كافة الجهات والمصالح الحكوميه وله حق التعامل والتوقيع والقتراض والرهن والستدانه
وفتح الحسابات لدى البنوك والعتمادات وصرف الشيكات من جميع البنوك داخل البلد وخارجها وله الحق منفردا
فى تاسيس الشركات باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى التوقيع على عقود التاسيس والملحق واستخراج
السجلت التجاريه وله الحق عمل توكيل للشريك الطرف الثانى او للغير لدارة الشركه او التوقيع نيابة عنه
 - 6فادي عبد الفتاح عبد الرحمن معاني مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  36485وتم ايداعه بتاريخ
 2009-08-23برقم ايداع  12527تم التأشير فى تاريخ  2009-09-09بــ  :الدارة والتوقيع  :للشريك
المتضامن السيد  /فادى عبدالفتاح عبدالرحمن معانى منفردا وله كافة الصلحيات فى اداره الشركه وتنفيذ
سياستها العامه طبقا للقوانين واللوائح الماليه والداريه والتعامل باسم الشركه وتمثيلها امام القضاء والغير وجميع
الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكافة الوزارات والهيئات والمحافظات والمصالح الحكوميه وشركات ومؤسسات
القطاع العام والخاص وقطاع العمال والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره
والسجل التجاري والغرفه التجاريه ومصلحه الشهر العقاري والتوثيق ومصلحه الضرائب المصريه ومصلحه
الجمارك وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وبيع وشراء وتراخيص
السيارات امام كافة وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وحق التوقيع على عقود البيع والشراء البتدائيه والنهائيه للعقارات والمنقولت
فى حدود نشاط الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع عن الشركه على عقود الرهن والقتراض
والتسهيلت الئتمانيه وفتح العتمادات المستنديه من البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه وعقود الشتراك في
تأسيس الشركات الخرى والتعديل والندماج امام الشهر العقاري والتوثيق واوامر البيع والشراء والتعامل مع
البنوك والمصارف بشأن فتح واداره والغاء الحسابات والسحب واليداع وتوقيع الشيكات وزياده التسهيلت
وتخفيضها لدى البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه وعمل التفويضات والتوكيلت الرسميه بذلك للمحامين
والغير فى كل او بعض ما ذكر لدى جهات الختصاص
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 - 7احمد كمال محمد السعيد راشد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  40859وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-30برقم ايداع  18528تم التأشير فى تاريخ  2009-12-30بــ  :تعدل صفته من شريك موصى
لشريك متضامن  -تكون ادارة الشركة والتوقيع عنها للطراف الول والثانى والثالث ولهم كافه لسلطات لتحقيق
اغراض الشركة من التعامل مع الغير ومع البنوك مجتمعين او منفردين على ان يكون حق بيع وشراء اصول
وممتلكات الشركاء الول والثانى والثالث مجتمعين بشرط ان تكون العمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة
وبضمن اغراضها
 - 8محمد كمال محمد السعيد راشد شريك متضامن المقيد برقم قيد  40859وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-30برقم ايداع  18528تم التأشير فى تاريخ  2009-12-30بــ  :تعدل صفته من شريك موصى
لشريك متضامن
 - 9سعيد كمال محمد السعيد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  40859وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-30برقم ايداع  18528تم التأشير فى تاريخ  2009-12-30بــ :
 - 10محسن حليم ميخائيل صليب شريك متضامن المقيد برقم قيد  26388وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-17برقم ايداع  16670تم التأشير فى تاريخ  2010-01-10بــ  :منضم
 - 11وليد حمدان محمود احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  45727وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-29برقم ايداع  5756تم التأشير فى تاريخ  2010-03-29بــ  :اصبح حق الدارة و التوقيع من
حق الشريك المتضامن السيد  /وليد حمدان محمود احمد منفردا
 - 12علي بسيوني السيد الطويل شريك متخارج المقيد برقم قيد  45727وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-29برقم ايداع  5756تم التأشير فى تاريخ  2010-03-29بــ  :شريك متخارج
 - 13محمد جمعة عبد الرازق حميد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  55690وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-31برقم ايداع  3200تم التأشير فى تاريخ  2011-03-31بــ  :تعدل صفته من شريك موصى
لمدير وشريك متضامن  -واصبح حق الدارة والتوقيع مع الطرف الول شريف جمعة عبد الرازق حميد و محمد
جمعة عبد الرازق حميد ( مجتمعان او منفردان ) على ان يكون لهما كافه الصلحيات والسلطات فى ادارة الشركة
ومن ذلك حق فتح العتمادات واجراء كافه التصرفات المالية والمصرفيه اللزمة لتسير اعمال الشركة بشرط ان
تكون العمال التى تصدر منهما او احدهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها ومقترنه بخاتمها وللطرف الول او
الثانى تفويض من يشاء فى تنفيذ كل او بعد سلطاته
 - 14شريف جمعه عبدالرازق حميد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  55690وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-31برقم ايداع  3200تم التأشير فى تاريخ  2011-03-31بــ :
 - 15حسام محمد حسن امين مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  76683وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-16برقم ايداع  14970تم التأشير فى تاريخ  2013-12-16بــ  :اصبح حق الداره والتوقيع /
يمثل الشركه فى علقتها مع الغير المدير والشريك المتضامن  /حسام محمد حسن امين منفردا وله فى هذا الصدد
و اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته
التنفيذيه  .وله منفردا التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض
والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله الحق منفردا فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى توكيل الغير فى الداره بشرط ان تكون العمال التى تصدر من
الوكيل باسم السمه التجاريه للشركه وضمن اغراضها واهدافها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض
ماذكر
 - 16على حسام الدين احمد حسن شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  30706وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-30برقم ايداع  4852تم التأشير فى تاريخ  2015-04-22بــ  :تم استلم كافه حقوقه
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 - 17داليا فتحي احمد عبد الفتاح مدير و شريك المقيد برقم قيد  30706وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-30برقم ايداع  4852تم التأشير فى تاريخ  2015-04-22بــ  :الداره و التوقيع للطرفين الول
السيد /احمد فتحي احمد و الرابع السيد  /داليا فتحي احمد مجتمعين او منفردين و لهم الحق في توكيل او تفويض
من يروه مناسبا لداره الشركه و لهم في ذلك كافه الصلحيات و لهم الحق في اصدار التوكيلت الخاصه وفي
القضايا و في التصالح بالمحاكم و كذا توكيلت الداره بكافه انواعها و في التعامل مع المرور و كافه مرافق
الدوله و كافه الوزارات و المصالح الحكوميه و البنوك الحكوميه و الخاصه
 - 18ندى فتحي احمد عبد الفتاح شريك موصى المقيد برقم قيد  30706وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-30برقم ايداع  4852تم التأشير فى تاريخ  2015-04-22بــ :
 - 19توفيق احمد توفيق صالح مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  23251وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-17برقم ايداع  12625تم التأشير فى تاريخ  2019-08-20بــ  :اداره الشركه وتمثيلها والتوقيع
عنها امام كافة الجهات الداريه والقضائيه والهيئات والمؤسسات والفراد والبنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكاتها الثابته والمنقوله والسيارات للشريك السيد  /توفيق احمد توفيق صالح والشريك السيد /فتحى محمد احمد
عبد الباقي العجمى مجتمعين
 - 20محرم عادل نعيم على شريك موصى المقيد برقم قيد  36303وتم ايداعه بتاريخ 2009-08-17
برقم ايداع  12286تم التأشير فى تاريخ  2020-10-21بــ :
 - 21مصطفى جمال اسماعيل محمود شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  36303وتم ايداعه بتاريخ
 2009-08-17برقم ايداع  12286تم التأشير فى تاريخ  2020-10-21بــ :
 - 22محمد عبده محمد زكى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  36303وتم ايداعه بتاريخ
 2009-08-17برقم ايداع  12286تم التأشير فى تاريخ  2020-10-21بــ  :الداره والتوقيع للشريك /
محمد عبده محمد زكي منفردا الحق في اداره الشركه والتعامل باسمها وتمثيل الشركه والتوقيع عنها امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه وادارة مشروعات الشركه وتمثيل الشركه امام البنوك بكافة انواعها وفتح الحسابات
والعتمادات المستنديه و الرهن و القتراض باسم الشركه والتوقيع علي الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وتوقيع
عقودها نيابه عن الشركه وتوقيع كافة العقود بانواعها من شراء وبيع المنقول والعقارات والراضي اللزمه
لمباشره نشاط الشركه وله الحق الكامل في اجراء كافة التصرفات في صالح الشركه وتوكيل المحامين وكذلك له
الحق في تعديل الشركه وزياده رأس المال والتوقيع أمام الشهر العقارى والتوقيع علي تصديق عقود اليجار امام
الشهر العقاري والرهن ولهم حق شراء وبيع سيارات الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام المرور بوجه عام
وله الحق الكامل في اجراء كافة التصرفات في صالح الشركه والتعامل مع ادارات الحياء وتراخيص البناء
والتشغيل وشركات السكان والهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات وشركات الخدمات من مياه وكهرباء
وصرف صحي وغاز وتأمينات اجتماعيه وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 42عبدالفتاح محمود خليل يوسف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104650وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-01برقم ايداع  11135تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خروج من الشركة للوفاة
 - 23الفي حليم حبيب جاد شريك متضامن المقيد برقم قيد  101312وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-04
برقم ايداع  9362تم التأشير فى تاريخ  2021-08-04بــ  :حق الدارة والتوقيع  /للشريك  -الفى حليم حبيب
جاد منفردا حق الدارة والتوقيع والدارة الماليه للشركه والتعامل مع الجهات الرسميه وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار
خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه
والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى توكيل غيره فى كل او
بعض ماسبق
 - 24وائل محمد نبيل عبدالفتاح على حماده مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  102752وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-09برقم ايداع  14881تم التأشير فى تاريخ  2021-12-09بــ  :ادارة الشركة
والتوقيع عنها موكولة الى الطرف الول السيد /وائل محمد نبيل عبدالفتاح على حماده والطرف الثانى السيد /
عبدالرحيم كامل عبدالرحيم محمد مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ولهما الحق في
بيع وشراء السيارات المملوكه للشركه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن
اغراضها
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 - 25عماد صدقى الشربينى عبد الفتاح مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  86209وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-03برقم ايداع  8043تم التأشير فى تاريخ  2021-12-12بــ  :يضاف الي صلحيات مدير
الشركه السيد  /عماد صدقى الشربينى عبد الفتاح حق البيع للنفس والغير
 - 26حماده نجيب ذكى برسوم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  6543وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-27برقم ايداع  7125تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تغيير اسم الشريك المتضامن من
/حماده نجيب ذكى برسوم الي  /عيد نجيب ذكى برسوم (طبقا لشهاده قطاع الحوال المدنيه و تم تسجيل الواقعه
في سجل واقعات مكتب سجل مدني الداره محافظه القاهره بتاريخ  2021/12/19تحت رقم ) 3076
 - 27خالد مرعي حمدان احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  66355وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-26برقم ايداع  8014تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :الدارة والتوقيع  /خالد مرعى
حمدان احمد وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن راس المال وله حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 28مكى فتحى مكى محمود مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  66355وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-26برقم ايداع  8014تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خروج من الشركة
 - 29محمد صلح صالح ابو شقه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  54837وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-02برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :اصبح /حق الداره والوقيع
وتمثيل الشركه امام كافة الجهات سواء بنوك او جهات حكوميه او قطاع عام او خاص وكذلك حق القتراض
والرهن والبيع والشراء والتصرف فى الصول الثابته والمنقوله للشركه وكذلك التعامل مع شركات التمويل
التاجيرى ليصبح لى شريك من الشركاء الثلثه المتضامنين وهم محمد صلح صالح ابوشقه او عبدالرحمن
ابراهيم السيد فهمى او محمد احمد بدر عبدالرحيم ابو شقه منفردا
 - 30صابر مصطفى عبد الفتاح جلل شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  54837وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-02برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 31عبدالرحمن ابراهيم السيد فهمى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  54837وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-02برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 32محمود السيد عبدالمقصود شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  54837وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-02برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 33محمد احمد بدر عبد الرحيم ابو شفه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  54837وتم ايداعه
بتاريخ  2011-03-02برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 34محمد محمود عبد العال أحمد يوسف شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  60925وتم ايداعه
بتاريخ  2011-10-26برقم ايداع  11612تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :اصبح حق الداره
والتوقيع  /يتولى الدارة و التوقيع الشريكين المتضامنين ( محمود احمد كامل احمد  -عبدالحميد رمضان
عبدالحميد السيد ) و لهما حق التوقيع بأسم الشركة مجتمعين او منفردين
 - 35سعادات عبد الكريم على سالم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  39626وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-23برقم ايداع  16807تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :خروجها للوفاه
 - 36احمد صلح ابراهيم احمد تعيلب مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  39626وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-23برقم ايداع  16807تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :تعدل صفته من شريك موصى
لشريك متضامن  -اصبح الدارة والتوقيع  :له كافه السلطات لتحقق غرض الشركة وله الحق فى التعامل مع
البنوك واليداع والصرف وتوقيع الشيكات والقتراض وتوقيع عقود الرهن وعقود البيع والشراء لكل ماهو باسم
الشركة منفردا وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض او كل ماسبق
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 - 37رانيا فريد احمد عثمان شريك موصى المقيد برقم قيد  39626وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  16807تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 38محمد ضياء الدين صلح ابراهيم تعيلب شريك موصى المقيد برقم قيد  39626وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-23برقم ايداع  16807تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 39على ضياء الدين صلح ابراهيم تعيلب شريك موصى المقيد برقم قيد  39626وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-23برقم ايداع  16807تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 40ابراهيم السيد حسين يوسف شريك متضامن المقيد برقم قيد  101400وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-10برقم ايداع  9654تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 41محمد ابراهيم السيد حسين شريك متضامن المقيد برقم قيد  101400وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-10برقم ايداع  9654تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 43حامد محمد عمر القط مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104650وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-01برقم ايداع  11135تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :الدارة والتوقيع للشريكين
مجتمعين او منفردين  /حامد محمد عمر القط واحمد عبد الفتاح محمود خيل ولهم حق التوقيع فى كل اختصاصات
الشركة ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية
وفى كل او بعض سلطاتهم لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما ضمن اغراضها
ولهم حق التعامل مع المرور
 - 44احمد عبد الفتاح محمود خليل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104650وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-01برقم ايداع  11135تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( عبد الفتاح محمود
خليل )
 - 45باسم عبد الفتاح محمود خليل شريك موصى المقيد برقم قيد  104650وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-01برقم ايداع  11135تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( عبد الفتاح محمود
خليل )
 - 46محمد ممدوح عبدالحميد مرسى شريك متضامن المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( ممدوح عبد الحميد
مرسى )
 - 47وليد ممدوح عبد الحميد مرسى شريك متضامن المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( ممدوح عبد الحميد
مرسى ) وتخارج للوفاة وانضمام ورثه
 - 48ممدوح عبدالحميد مرسى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خروج للوفاة
 - 49عمرو ممدوح عبد الحميد مرسى شريك متضامن المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( ممدوح عبد الحميد
مرسى )
 - 50ليلى فريد حسنين حسن شريك موصى المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( ممدوح عبد الحميد
مرسى ) وزوجة ( وليد ممدوح عبد الحميد مرسى )
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 - 51عبد الرؤوف محمد عبد الفتاح البرقاوى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه
بتاريخ  1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :يتولى ادارة الشركة
والتوقيع عنها والمسئوية امام الجهات الرسمية وهم  -:عبد الرؤوف محمد عبد الفتاح البرقاوى والسيد \ محمد
ممدوح عبد الحميد مرسى والسيد \ عمرو ممدوح عبد الحميد مرسى والسيدة \ مروة صلح الدين محمد (
مجتمعين وليس منفردين ) ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع
جميع البنوك كل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية
والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك فى
الصلح والقار والنكار والبراء والتنازل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر والتصالح فى
القضايا وتوكيل المحامين
 - 52مروه صلح الدين محمد سعد موافى شريك متضامن المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( وليد ممدوح عبد
الحميد مرسى ) ودخول شريكين قاصر بوليتها وهم ممدوح و حسن وليد
 - 53نور وليد ممدوح عبد الحميد شريك موصى المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( وليد ممدوح عبد
الحميد مرسى )
 - 54احمد وليد ممدوح عبد الحميد شريك موصى المقيد برقم قيد  104713وتم ايداعه بتاريخ
 1978-09-23برقم ايداع  13591تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :وريث ( وليد ممدوح عبد
الحميد مرسى )
 - 55انور عبد الملك فهمى يوسف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  9486وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-18برقم ايداع  10505تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :اصبح الدارة والتوقيع واعمال
التصرف  :اتفق اطراف هذا العقد على ان الطرف الول  /انور عبد الملك فهمى يوسف هو مدير الشركة وله
حق الدارة والتوقيع منفردا فى كل ما يخص الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء وله حق الرهن والقتراض
من البنوك باسم الشركة منفردا وله الحق فى تفويض الغير نيابه عنه بجميع المهام المتعلقه بادارة الشركة والتوقيع
عنها امام جميع الجهات الرسمية والغير رسمية
 - 56امجد عبد الملك فهمى يوسف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  9486وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-18برقم ايداع  10505تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :تعدل صفته من مدير وشريك
متضامن لشريك موصى
 - 57فيول عبد الملك فهمى يوسف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  9486وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-18برقم ايداع  10505تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج من الشركة
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تجديد افراد
56

 - 1صبحى عطيه كريم العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  56 :قيدت فى  2007-01-23برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 2جاد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  152 :قيدت فى  2007-01-28برقم ايداع  152وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
 - 3جورج مكرم نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم  770 :قيدت فى  2007-02-11برقم ايداع  770وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-10
 - 4جوزيف يؤنس تاودروس عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  2455 :قيدت فى  2007-03-20برقم
ايداع  2571وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 5عاطف عطيه نصر عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  3320 :قيدت فى  2007-04-15برقم ايداع
 3510وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 6شحاته حارس مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4046 :قيدت فى  2007-05-03برقم ايداع
 4315وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 7صلح بكر رشوان ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4751 :قيدت فى  2007-05-20برقم ايداع
 5115وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 8وليد عوض على عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  5113 :قيدت فى  2007-05-28برقم ايداع
 5521وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 9عمرو محمد توفيق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10372 :قيدت فى  2007-10-23برقم ايداع
 11542وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-22
 - 10سعيد عبدالغفار صاوى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  14089 :قيدت فى  2008-01-31برقم
ايداع  1333وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-30
 - 11عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18013 :قيدت فى 2008-05-12
برقم ايداع  6086وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-11
 - 12د يحيى احمد محمود الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  22168 :قيدت فى  2008-08-19برقم ايداع
 11234وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-18
 - 13مدحت لبيب كامل برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم  27033 :قيدت فى  2009-01-04برقم ايداع
 116وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-03
 - 14منال حسين عبد الحليم غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  33218 :قيدت فى  2009-06-03برقم ايداع
 8228وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-02
 - 15اصبح رياض للمصنوعات الجلدية تاجر فرد سبق قيده برقم  43948 :قيدت فى  2010-03-11برقم
ايداع  4719وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-10
 - 16محمد احمد ممدوح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53263 :قيدت فى  2010-12-19برقم ايداع
 18378وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-18
 - 17ياقوت جادالكريم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63653 :قيدت فى  2012-03-18برقم ايداع
 2514وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 18ياقوت جادالكريم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63653 :قيدت فى  2014-12-14برقم ايداع
 18041وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-13
 - 19خالد عبد النبى عيد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  63973 :قيدت فى  2012-04-02برقم ايداع
 3098وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 20ناشد فتحى ناشد مكارى تاجر فرد سبق قيده برقم  64231 :قيدت فى  2012-04-11برقم ايداع
 4038وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 21هانى حسن رمضان محمود عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  64668 :قيدت فى 2012-05-03
برقم ايداع  4895وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
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 - 22جيهان مصطفى محمد الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم  65211 :قيدت فى  2012-05-27برقم ايداع
 8592وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 23احمد عبدالمجيد مجدى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65378 :قيدت فى  2012-06-04برقم ايداع
 5888وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 24محمود على عبدالرحمن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  70039 :قيدت فى  2013-01-08برقم
ايداع  218وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-07
 - 25عبدالرحمن العربى عيداروس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81879 :قيدت فى 2014-08-06
برقم ايداع  11527وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-05
 - 26صيدلية عز الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  2419 :قيدت فى  2007-03-19برقم ايداع 2534
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 27محمد عبد الفتاح محمد ساعى تاجر فرد سبق قيده برقم  3569 :قيدت فى  2007-04-18برقم ايداع
 3786وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 28هانى محمد انور مهدى الشرم تاجر فرد سبق قيده برقم  5181 :قيدت فى  2007-05-29برقم
ايداع  5598وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 29صيدلية د حنان نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  5395 :قيدت فى  2007-06-03برقم ايداع
 5838وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 30ايهاب كمال محمد محمد احمد حبل تاجر فرد سبق قيده برقم  5612 :قيدت فى  2007-06-07برقم
ايداع  6076وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 31اصبح صلح الدين حسين لتجارة الحديد تاجر فرد سبق قيده برقم  6135 :قيدت فى 2007-06-19
برقم ايداع  6669وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 32خالد على سيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  9955 :قيدت فى  2007-10-03برقم ايداع
 11043وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-02
 - 33احذية الزواوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10351 :قيدت فى  2007-10-22برقم ايداع 11519
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-21
 - 34هبه لقطع غيار السيارات .تاجر فرد سبق قيده برقم  20755 :قيدت فى  2008-07-10برقم ايداع
 9416وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-09
 - 35جمال محمد عراقى العزبى تاجر فرد سبق قيده برقم  33857 :قيدت فى  2009-06-18برقم ايداع
 9059وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-17
 - 36جون سعد عزت راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  37425 :قيدت فى  2009-09-28برقم ايداع
 13812وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-27
 - 37حسن عبد المنعم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  43293 :قيدت فى  2010-02-25برقم ايداع
 3210وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-24
 - 38امال محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  52929 :قيدت فى  2010-12-08برقم ايداع
 17856وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-07
 - 39ابو الجوخ تاجر فرد سبق قيده برقم  65289 :قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع  5729وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 40محمد حسين على عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  65766 :قيدت فى  2012-06-27برقم ايداع
 6723وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 41سالم سامى خلف السيد عايد تاجر فرد سبق قيده برقم  69835 :قيدت فى  2012-12-26برقم ايداع
 15471وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-25
 - 42محسن عبدالمنعم عبدالمحسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  80727 :قيدت فى 2014-06-12
برقم ايداع  9233وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-11
 - 43احمد على سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83619 :قيدت فى  2014-10-22برقم ايداع
 15473وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-21
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 - 44محمد على عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم  87606 :قيدت فى  2015-07-07برقم ايداع
 9667وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-06
 - 45يوسف حسن احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  337 :قيدت فى  2007-01-31برقم ايداع
 337وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 46محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  1966 :قيدت فى 2007-03-08
برقم ايداع  2048وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 47مؤسسه الحرم السعودى لتجاره الملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  2452 :قيدت فى
 2007-03-20برقم ايداع  2568وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-19
 - 48عماد محمد حلمى محمد زكى عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  3550 :قيدت فى
 2007-04-18برقم ايداع  3764وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-17
 - 49ايمن عطيه محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4080 :قيدت فى  2007-05-03برقم ايداع
 4351وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 50اشرف ناجى عزيز عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  4947 :قيدت فى  2007-05-23برقم ايداع
 5325وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 51محمود محمد حافظ محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4975 :قيدت فى 2007-05-23
برقم ايداع  5357وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 52محمد على محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  5847 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 6344وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 53برتى جميل هابيل بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  15237 :قيدت فى  2008-02-28برقم ايداع
 2727وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-27
 - 54جيهان عبد ا محمد ابراهيم براده تاجر فرد سبق قيده برقم  30443 :قيدت فى  2009-03-24برقم
ايداع  4516وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-23
 - 55نادية خليل احمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  42127 :قيدت فى  2010-02-02برقم ايداع
 1616وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-01
 - 56اشرف احمد الضبع علي تاجر فرد سبق قيده برقم  44709 :قيدت فى  2010-04-21برقم ايداع
 6929وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-20
 - 57امام شعبان محمود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  57301 :قيدت فى  2014-08-27برقم ايداع
 12611وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-26
 - 58مصطفى السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57772 :قيدت فى  2011-06-13برقم ايداع
 6255وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 59رضا احمد حمدى خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  63834 :قيدت فى  2012-03-26برقم ايداع
 2660وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 60حسام محمد الناشى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64660 :قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع
 4885وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 61مصطفى محمد حسن عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  65436 :قيدت فى  2012-06-06برقم
ايداع  5984وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 62محمد نجيب عمر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66075 :قيدت فى  2012-07-10برقم ايداع
 7468وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-09
 - 63سيد محمود عبد الرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78793 :قيدت فى  2014-03-23برقم
ايداع  4039وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-22
 - 64غاده عازر عوض ا عازر تاجر فرد سبق قيده برقم  82509 :قيدت فى  2014-09-08برقم ايداع
 13150وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-07
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 - 65حسن عبد النبى ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  82961 :قيدت فى  2014-09-24برقم ايداع
 14119وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-23
 - 66عمر مجدى حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  84423 :قيدت فى  2015-02-04برقم ايداع
 1335وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-03
 - 67ياسر احمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88135 :قيدت فى  2015-08-05برقم ايداع
 10867وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-04
 - 68مصطفى فتحى حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  654 :قيدت فى  2007-02-07برقم ايداع
 654وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 69خالد مأمون داود العاصى تاجر فرد سبق قيده برقم  3512 :قيدت فى  2007-04-18برقم ايداع
 3723وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 70الدواش لتجارة وبيع كاوتش وبطاريات تاجر فرد سبق قيده برقم  4133 :قيدت فى 2007-05-06
برقم ايداع  4416وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 71محمد مصطفى عبد العزيز ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم  4755 :قيدت فى 2007-05-20
برقم ايداع  5119وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 72محمد على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  5057 :قيدت فى  2007-05-27برقم ايداع 5452
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 73نجلء محمود احمد شتا تاجر فرد سبق قيده برقم  15111 :قيدت فى  2008-02-26برقم ايداع
 2578وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-25
 - 74ابراهيم عبد الجواد خطابى تاجر فرد سبق قيده برقم  15427 :قيدت فى  2008-03-04برقم ايداع
 2951وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-03
 - 75هدى عبد الرازق محمد الدسوقى الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  17055 :قيدت فى
 2008-04-16برقم ايداع  4945وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-04-15
 - 76محمد عبد الهادى على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  23038 :قيدت فى  2008-09-11برقم
ايداع  12350وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-10
 - 77محمد احمد عبد التواب على تاجر فرد سبق قيده برقم  33858 :قيدت فى  2009-06-18برقم ايداع
 9060وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-17
 - 78هشام على السيد الحريرى تاجر فرد سبق قيده برقم  38977 :قيدت فى  2009-11-08برقم ايداع
 15911وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-07
 - 79محمد نبيل محمد اديب تاجر فرد سبق قيده برقم  43751 :قيدت فى  2010-03-08برقم ايداع
 4464وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-07
 - 80ممدوح راضى حسنين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46828 :قيدت فى  2010-05-23برقم ايداع
 8673وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-22
 - 81الوليد صالح محمد العريق تاجر فرد سبق قيده برقم  47321 :قيدت فى  2010-06-01برقم ايداع
 9343وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-31
 - 82اسامة السيد حسين وجيه تاجر فرد سبق قيده برقم  49065 :قيدت فى  2010-07-13برقم ايداع
 11817وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-12
 - 83عبد اللطيف بكرى عبد ا محمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  53865 :قيدت فى
 2011-01-17برقم ايداع  354وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-16
 - 84على صبرى احمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  62367 :قيدت فى  2012-01-24برقم ايداع
 559وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 85منال حسن السيد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  62515 :قيدت فى  2012-01-31برقم ايداع
 512وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
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 - 86احمد رشيدى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62657 :قيدت فى  2012-02-07برقم ايداع
 755وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 87حسام لطفى عبدالمنعم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63819 :قيدت فى  2012-03-25برقم ايداع
 2632وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 88خالد حمدته عطيه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  65105 :قيدت فى  2012-05-21برقم ايداع
 5707وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 89عماد عدنان سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65341 :قيدت فى  2012-06-03برقم ايداع
 5815وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 90مصطفى محمد عبد الحافظ حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  65466 :قيدت فى  2012-06-07برقم
ايداع  6045وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 91احمد عبدالحليم عاطف عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  75358 :قيدت فى  2013-10-08برقم
ايداع  11912وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-07
 - 92سامح محسن حسين عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  80880 :قيدت فى  2014-06-18برقم ايداع
 9593وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-17
 - 93محمد صلح الدين السيد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  85908 :قيدت فى  2015-04-21برقم
ايداع  5596وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-20
 - 94محسن احمد المين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88715 :قيدت فى  2015-08-30برقم ايداع
 12134وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-29
 - 95خالد امين السباعى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  2599 :قيدت فى  2007-03-22برقم ايداع
 2728وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 96محمد فريد عبد المقصود حمام تاجر فرد سبق قيده برقم  3165 :قيدت فى  2007-04-10برقم
ايداع  3343وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 97على محمود عبدالعزيز راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  3546 :قيدت فى  2007-04-18برقم
ايداع  3759وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 98على محمود عبدالعزيز راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  3546 :قيدت فى  2007-05-17برقم
ايداع  5052وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 99خالد عبد المنعم على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4039 :قيدت فى  2007-05-03برقم ايداع
 4308وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 100هانى ماهر العوضى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  5011 :قيدت فى  2007-05-24برقم ايداع
 5400وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-05-23
 - 101صابر مرسى عبد العال مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  6202 :قيدت فى  2007-06-20برقم
ايداع  6742وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 102احمد سعد فؤاد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  18486 :قيدت فى  2008-05-22برقم ايداع
 6677وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-21
 - 103مختار عبد الحليم بيومي شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  33068 :قيدت فى  2009-06-01برقم
ايداع  8020وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-31
 - 104عاطف السبع عزمى ملوكه تاجر فرد سبق قيده برقم  42023 :قيدت فى  2010-01-31برقم
ايداع  1476وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-30
 - 105صلح عبد الراضى محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  46230 :قيدت فى 2010-04-14
برقم ايداع  6443وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-13
 - 106محمد عبد الهادى حسن عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  55430 :قيدت فى 2011-03-22
برقم ايداع  2998وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-21
 - 107سامح حربى زكا خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  56705 :قيدت فى  2011-05-09برقم ايداع
 3732وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
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 - 108سامح حربى زكى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  56705 :قيدت فى  2014-05-07برقم ايداع
 6304وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-06
 - 109احمد هانى عباس نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  59259 :قيدت فى  2011-08-10برقم ايداع
 8742وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 110كريم عنتر عبده سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61273 :قيدت فى  2011-11-20برقم ايداع
 12362وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 111خالد مدحت محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4357 :قيدت فى  2007-05-09برقم ايداع
 4663وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 112محمد عبد اللطيف عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  4636 :قيدت فى  2007-05-16برقم
ايداع  4978وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 113هدى ابراهيم سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4843 :قيدت فى  2007-05-21برقم ايداع
 5215وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 114رضا عبد العظيم محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  5470 :قيدت فى  2007-06-04برقم
ايداع  5919وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 115اصبح مؤسسة مراد شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  5577 :قيدت فى  2007-06-06برقم ايداع
 6037وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 116محمد صلح الدين عابد تاجر فرد سبق قيده برقم  5578 :قيدت فى  2007-06-06برقم ايداع
 6038وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 117محمد ابراهيم السيد هند تاجر فرد سبق قيده برقم  34419 :قيدت فى  2009-07-02برقم ايداع
 9832وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-01
 - 118احمد السيد محمد السيد الشربتلي تاجر فرد سبق قيده برقم  41413 :قيدت فى  2010-01-17برقم
ايداع  652وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-16
 - 119اشرف عبدالملك اسكندر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  58008 :قيدت فى  2011-06-21برقم
ايداع  6637وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-20
 - 120ابراهيم عبدالمنعم غندر ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  60407 :قيدت فى  2011-10-03برقم
ايداع  10717وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-02
 - 121ثروت لطفى شنوده سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  62960 :قيدت فى  2012-02-19برقم
ايداع  1308وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 122هانى فتحى حكيم اسكاروس تاجر فرد سبق قيده برقم  64834 :قيدت فى  2012-05-09برقم
ايداع  5193وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 123نظله زكى متولى خفاجه تاجر فرد سبق قيده برقم  76536 :قيدت فى  2013-12-10برقم ايداع
 14598وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-09
 - 124ابراهيم محمد عبدالمنعم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  77953 :قيدت فى  2014-02-17برقم
ايداع  2154وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-16
 - 125سعد محمد نجيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78620 :قيدت فى  2014-03-17برقم ايداع
 3671وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-16
 - 126اسلم محمدى محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  87429 :قيدت فى  2015-06-28برقم
ايداع  9242وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-27
 - 127اصبح اسماعيل عبد المقصود اسماعيل يوسف للتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم 2490 :
قيدت فى  2007-03-20برقم ايداع  2608وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-19
 - 128م ياسر حماد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  3392 :قيدت فى  2007-04-16برقم
ايداع  3591وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 129ياسر فضل محمد عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6023 :قيدت فى  2007-06-17برقم
ايداع  6538وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-16
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 - 130زيتون تريدنج تاجر فرد سبق قيده برقم  6152 :قيدت فى  2007-06-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 131محمد حسن امين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  23650 :قيدت فى  2008-09-29برقم ايداع
 13130وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-28
 - 132احمد سعيد حافظ السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32633 :قيدت فى  2009-05-20برقم ايداع
 7430وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-19
 - 133ايمن شافعى ابراهيم عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  33293 :قيدت فى  2009-06-08برقم
ايداع  3324وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-07
 - 134خالد عبدالشكور عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  40166 :قيدت فى  2009-12-14برقم ايداع
 17586وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-13
 - 135مصطفى للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  40748 :قيدت فى  2009-12-28برقم ايداع
 18377وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-27
 - 136سامح مكين حكيم وسيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  42823 :قيدت فى  2010-02-16برقم ايداع
 2604وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-15
 - 137احمد رفعت نبوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  55309 :قيدت فى  2011-03-16برقم ايداع
 2799وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-15
 - 138محمد فتحى سعد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  55829 :قيدت فى  2011-04-06برقم ايداع
 3204وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-05
 - 139خلف فوزى شحاته فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم  64821 :قيدت فى  2012-05-09برقم ايداع
 5174وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 140ابراهيم رزق ا ابراهيم بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  66056 :قيدت فى  2012-07-10برقم
ايداع  7436وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 141عماد حمدى احمد محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  69998 :قيدت فى  2013-01-06برقم
ايداع  129وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-05
 - 142حربى امين محروس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72776 :قيدت فى  2013-04-30برقم
ايداع  5944وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-29
 - 143عصام السيد فوزى السيد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  80146 :قيدت فى 2014-05-20
برقم ايداع  7059وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-19
 - 144نادر فيصل محمد عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  80249 :قيدت فى  2014-05-22برقم
ايداع  7260وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-21
 - 145نسرين عادل ابو اليزيد الميهى تاجر فرد سبق قيده برقم  86161 :قيدت فى  2015-06-02برقم
ايداع  7918وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-01
 - 146اسلم موترز تاجر فرد سبق قيده برقم  4932 :قيدت فى  2007-05-23برقم ايداع  5308وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 147الورشة الفنية للخراطة وتشغيل المعادن على محفوظ على تاجر فرد سبق قيده برقم  5782 :قيدت فى
 2007-06-12برقم ايداع  6268وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-11
 - 148مصباح حسن محمد ابو زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  8685 :قيدت فى  2007-08-26برقم
ايداع  9586وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-25
 - 149ابراهيم محمد حسين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  17632 :قيدت فى  2008-05-04برقم
ايداع  5630وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-03
 - 150محسن محمد سعيد ونس تاجر فرد سبق قيده برقم  19171 :قيدت فى  2008-06-05برقم ايداع
 7494وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-04
 - 151احمد سليمان سالم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  35762 :قيدت فى  2009-08-05برقم ايداع
 11558وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-04
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 - 152عمرو ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41762 :قيدت فى  2010-01-24برقم ايداع
 1130وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-23
 - 153جيهان جاد السيد شاكر جريس فلتاؤس تاجر فرد سبق قيده برقم  45205 :قيدت فى
 2010-05-05برقم ايداع  7665وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-05-04
 - 154محمد حسن محروس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53233 :قيدت فى  2010-12-16برقم
ايداع  18321وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-15
 - 155محمود محى الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56419 :قيدت فى  2011-04-27برقم ايداع
 4087وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 156هانى عشرى السنوسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56670 :قيدت فى  2011-05-08برقم
ايداع  3679وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-07
 - 157عادل محمد يوسف احمد البرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  62349 :قيدت فى  2012-01-23برقم
ايداع  536وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 158جمال سيد سيد عبد الرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  62699 :قيدت فى  2012-02-08برقم ايداع
 807وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 159حسن عبدالرحمن حسن نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65566 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  6251وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 160محمد مسعود عبد الرسول سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  69112 :قيدت فى 2012-11-27
برقم ايداع  13349وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-26
 - 161عاطف سيد خليل عبد الراضى تاجر فرد سبق قيده برقم  74624 :قيدت فى  2013-08-21برقم
ايداع  10189وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-20
 - 162كرم منصور عبد الحميد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  83960 :قيدت فى 2014-11-06
برقم ايداع  16274وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-05
 - 163غادة حلمي محمد المرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  86726 :قيدت فى  2015-05-07برقم ايداع
 5237وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-06
 - 164اشرف محمد فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  688 :قيدت فى  2007-02-07برقم ايداع
 688وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 165خالد محى الدين السعيد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  3471 :قيدت فى  2007-04-17برقم
ايداع  3677وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 166طارق جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  10503 :قيدت فى  2007-10-25برقم ايداع 11696
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-24
 - 167هانى حسن محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10819 :قيدت فى  2016-11-16برقم ايداع
 9285وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 168شيرين محمود حسن حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10901 :قيدت فى  2007-11-05برقم ايداع
 12148وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-04
 - 169مصطفى جمعه حسن عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  21531 :قيدت فى  2008-08-03برقم
ايداع  10451وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-02
 - 170احمد مظهر توفيق حسن ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  26192 :قيدت فى  2008-12-04برقم
ايداع  16417وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-03
 - 171على عبدا محمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  28651 :قيدت فى  2009-02-11برقم ايداع
 2187وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-10
 - 172محمد عبد المجيد محيسن على الصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  31642 :قيدت فى
 2009-04-22برقم ايداع  6103وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-04-21
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 - 173محمد سمير احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34046 :قيدت فى  2009-06-23برقم ايداع
 9323وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-22
 - 174مصطفى محمد حسن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  39662 :قيدت فى  2009-11-23برقم ايداع
 16857وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-22
 - 175حاتم حامد عبد الحميد حامد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  45431 :قيدت فى 2010-05-11
برقم ايداع  7979وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 176عبدالفتاح عبدالعاطى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  45668 :قيدت فى  2010-03-28برقم
ايداع  5674وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-27
 - 177مجدى عطيه محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  49663 :قيدت فى  2010-08-01برقم ايداع
 12696وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-31
 - 178رفعت عطاا يوسف مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  56869 :قيدت فى  2016-01-05برقم
ايداع  64وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-04
 - 179رفعت عطاا يوسف مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  56869 :قيدت فى  2011-05-15برقم
ايداع  3985وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 180جمال مراد عزيز جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  60209 :قيدت فى  2011-09-26برقم ايداع
 10380وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 181عبد السيد سمير شحات عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  60985 :قيدت فى  2011-10-27برقم
ايداع  11710وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-26
 - 182حسن عنتر اسماعيل عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  64421 :قيدت فى  2012-04-19برقم
ايداع  4465وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 183روبيل عياد نجيب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  64498 :قيدت فى  2012-04-23برقم ايداع
 4601وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 184محمد احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64905 :قيدت فى  2012-05-13برقم ايداع
 5318وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 185ايمن نبوى عبدالعظيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  65587 :قيدت فى 2012-06-13
برقم ايداع  6301وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 186ايمن نبوى عبدالعظيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  65587 :قيدت فى 2015-07-05
برقم ايداع  9595وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-04
 - 187احمد نصر فاهم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  75152 :قيدت فى  2013-09-25برقم ايداع
 11442وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-24
 - 188ايمن صالح ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  81692 :قيدت فى  2014-07-27برقم
ايداع  11295وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-26
 - 189هانى طارق صلح مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  81765 :قيدت فى  2014-08-24برقم ايداع
 12318وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-23
 - 190محمود شعبان محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  86931 :قيدت فى  2015-05-17برقم
ايداع  6986وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 191صفاء مختار احمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  88382 :قيدت فى  2015-08-16برقم ايداع
 11395وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-15
 - 192محمد حجازى عبد الرحيم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  905 :قيدت فى  2007-02-13برقم
ايداع  905وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 193حسن محمود مصيلحى على تاجر فرد سبق قيده برقم  2752 :قيدت فى  2007-03-27برقم ايداع
 2889وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 194مسعد حنفى السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3719 :قيدت فى  2007-04-23برقم ايداع
 3958وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
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 - 195محمد احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  5453 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع
 5900وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 196صالح محمد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  5795 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع
 6283وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 197ميخائيل سليمان زكى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  6495 :قيدت فى  2007-06-27برقم
ايداع  7075وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 198شاغلهم على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  10134 :قيدت فى  2007-10-10برقم ايداع
 11250وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-09
 - 199انجيل سليمان اسكندر ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  19433 :قيدت فى  2008-06-11برقم
ايداع  7821وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-10
 - 200مصطفى محمد عباس احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30084 :قيدت فى 2009-03-16
برقم ايداع  4035وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-15
 - 201محمد عبد السلم عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  40634 :قيدت فى  2009-12-24برقم
ايداع  18228وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-23
 - 202سناء سمير لبيب خير تاجر فرد سبق قيده برقم  47860 :قيدت فى  2010-06-13برقم ايداع
 10088وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-12
 - 203فايزة فارس حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54243 :قيدت فى  2011-01-27برقم ايداع
 965وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-26
 - 204مصطفى احمد محمد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  54545 :قيدت فى  2011-02-21برقم
ايداع  1655وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-20
 - 205جميل عطية سعيد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  60347 :قيدت فى  2011-10-02برقم ايداع
 10619وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-01
 - 206صيدليه د احمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  60952 :قيدت فى  2011-10-27برقم ايداع
 11690وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-26
 - 207اشرف محمد فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62619 :قيدت فى  2012-02-02برقم ايداع
 667وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 208وائل صبرى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63912 :قيدت فى  2012-03-28برقم ايداع
 2984وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 209ياسمين سعيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65227 :قيدت فى  2012-05-28برقم ايداع
 5622وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 210احمد محمد مصطفي عبده دراهم تاجر فرد سبق قيده برقم  76271 :قيدت فى 2013-11-26
برقم ايداع  13925وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-25
 - 211يسرى شعبان عمر فراح تاجر فرد سبق قيده برقم  78292 :قيدت فى  2014-03-03برقم ايداع
 2883وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-02
 - 212محمد انورمحمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  85402 :قيدت فى  2015-03-29برقم ايداع
 4172وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-28
 - 213بدرى عبدالحفيظ عبدالعال عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  87135 :قيدت فى
 2015-05-25برقم ايداع  7474وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-05-24
 - 214محمد لملوم حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14 :قيدت فى  2007-01-22برقم ايداع 14
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 215شحاته سيد صميده يمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  2606 :قيدت فى  2007-03-22برقم ايداع
 2735وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 216شادى على محمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  13445 :قيدت فى  2008-01-15برقم
ايداع  579وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-14
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 - 217جان نبيل حلمى توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  38746 :قيدت فى  2009-11-02برقم ايداع
 15593وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-01
 - 218نجلء نعمان نعمان السيد مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  39752 :قيدت فى  2009-11-25برقم
ايداع  16982وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-24
 - 219محمد محمود عبدا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50222 :قيدت فى  2010-08-19برقم
ايداع  13561وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-18
 - 220صيدليه د رانيا حسنى تاجر فرد سبق قيده برقم  52913 :قيدت فى  2010-12-08برقم ايداع
 17835وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-07
 - 221احمد عبد المنعم عبد الرحمن صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  59127 :قيدت فى 2011-08-03
برقم ايداع  8520وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-02
 - 222د طارق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60333 :قيدت فى  2011-09-29برقم ايداع 10600
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-28
 - 223شاكر هديه شاكر على تاجر فرد سبق قيده برقم  64739 :قيدت فى  2012-05-07برقم ايداع
 4994وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 224ناجح فاروق صادق عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  65114 :قيدت فى  2012-05-21برقم
ايداع  5723وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 225ميشيل شكرى نصيف داود تاجر فرد سبق قيده برقم  73336 :قيدت فى  2013-05-26برقم ايداع
 4431وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-25
 - 226ابراهيم ابراهيم على الشال تاجر فرد سبق قيده برقم  74819 :قيدت فى  2013-09-04برقم ايداع
 10647وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-03
 - 227سامى فتحى فام شنودة تاجر فرد سبق قيده برقم  76167 :قيدت فى  2013-11-24برقم ايداع
 13701وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-23
 - 228حسام الدين عبد الرؤف محمد الغنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  88026 :قيدت فى 2015-07-30
برقم ايداع  10582وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-29
 - 229شريف يوسف جيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  1198 :قيدت فى  2007-02-20برقم ايداع
 1217وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 230احمد على سيد جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  9641 :قيدت فى  2007-09-24برقم ايداع
 10679وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-23
 - 231جيهان عبد المنعم عبد الصادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15527 :قيدت فى 2008-03-06
برقم ايداع  3075وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-05
 - 232شادى نصيف نعيم تناغو تاجر فرد سبق قيده برقم  15848 :قيدت فى  2008-03-13برقم ايداع
 3462وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-12
 - 233رضا عبد المنصف خليل عبد الرحمن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  36656 :قيدت فى
 2009-08-27برقم ايداع  12765وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-08-26
 - 234عاطف عبدالحليم محمد تعلب تاجر فرد سبق قيده برقم  41968 :قيدت فى  2010-01-28برقم
ايداع  1393وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-27
 - 235اشرف عبد الحميد سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42116 :قيدت فى  2010-02-02برقم
ايداع  1600وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-01
 - 236عبير كمال متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  48618 :قيدت فى  2010-06-29برقم ايداع
 11166وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-28
 - 237محمود على عبداللة تاجر فرد سبق قيده برقم  56459 :قيدت فى  2011-04-28برقم ايداع
 4153وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-27
 - 238حكيم ابراهيم حكيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  62251 :قيدت فى  2012-01-19برقم ايداع
 362وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
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 - 239ضياء محمد محمد على سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  63437 :قيدت فى  2012-03-11برقم
ايداع  2140وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 240مدحت محمد سلمه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64995 :قيدت فى  2012-05-16برقم ايداع
 5499وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 241ايهاب رمضان احمد مهاود تاجر فرد سبق قيده برقم  77280 :قيدت فى  2014-01-19برقم
ايداع  677وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-18
 - 242مصطفى على رمضان على تاجر فرد سبق قيده برقم  641 :قيدت فى  2007-02-07برقم ايداع
 641وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 243سمير اسماعيل حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  1152 :قيدت فى  2007-02-19برقم ايداع
 1169وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 244أحمد محمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1800 :قيدت فى  2007-03-05برقم ايداع
 1869وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 245احمد عبدا على حسين ابوطالب تاجر فرد سبق قيده برقم  3460 :قيدت فى  2007-04-17برقم
ايداع  3665وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 246محمد صالح ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  4191 :قيدت فى  2007-05-07برقم ايداع
 4484وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 247باهر مجدى يوسف توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  4871 :قيدت فى  2007-05-22برقم ايداع
 5244وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 248عبد الحميد عبد النعيم عبد الحميد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  5163 :قيدت فى 2007-05-28
برقم ايداع  5576وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 249صيدليه د .وائل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7681 :قيدت فى  2007-07-30برقم ايداع
 8421وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-29
 - 250وائل عبدالسميع مصطفى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  7681 :قيدت فى  2012-12-16برقم
ايداع  14176وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-15
 - 251حسام هاشم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  26627 :قيدت فى  2008-12-22برقم ايداع
 16936وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-21
 - 252ايمن محمد حسين شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  30919 :قيدت فى  2009-04-06برقم ايداع
 5144وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-05
 - 253فهمى عبد الرازق السيد دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  37900 :قيدت فى  2009-10-13برقم
ايداع  14455وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-12
 - 254أمل فاروق سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40216 :قيدت فى  2009-12-15برقم ايداع
 17655وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-14
 - 255احمد احمد حامد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  41800 :قيدت فى  2010-01-26برقم ايداع
 1178وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-25
 - 256طارق ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50239 :قيدت فى  2010-08-22برقم ايداع
 13580وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-21
 - 257منشاوى سيد منشاوى محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  51504 :قيدت فى  2010-10-13برقم
ايداع  15559وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 258راوية محمد عماد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  53640 :قيدت فى  2010-12-30برقم ايداع
 18376وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-29
 - 259محمد عثمان احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  56833 :قيدت فى  2011-05-12برقم ايداع
 3937وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-11
 - 260محمد عبدالفتاح محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61595 :قيدت فى  2011-12-08برقم
ايداع  13932وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-07

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

Page 103 of 114

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 261عماد وجية كمال عجبان تاجر فرد سبق قيده برقم  62661 :قيدت فى  2012-02-08برقم ايداع
 769وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 262ابوالعل معوض سالم محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  63047 :قيدت فى 2012-02-22
برقم ايداع  1366وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 263محمود عبد الهادى احمد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  63242 :قيدت فى 2012-03-01
برقم ايداع  1860وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 264روجى صفوت جرجس زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  64652 :قيدت فى  2012-05-02برقم
ايداع  4871وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 265انور عادل انور محمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  65586 :قيدت فى 2012-06-13
برقم ايداع  6300وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 266محمد محمود احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  81562 :قيدت فى  2014-07-20برقم ايداع
 11013وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-19
 - 267ايمن عبدا عبدالصمد توتو تاجر فرد سبق قيده برقم  81574 :قيدت فى  2014-07-20برقم
ايداع  11037وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-19
 - 268عبدالمنعم محمد عبدالمنعم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  82043 :قيدت فى 2014-08-13
برقم ايداع  11848وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-12
 - 269هشام همام زيدان عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  84994 :قيدت فى  2015-03-08برقم
ايداع  3016وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-07
 - 270تامر السيد فوزى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  85990 :قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع
 8594وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-26
 - 271عيد ميلد عبد الملك حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  88154 :قيدت فى  2015-08-05برقم ايداع
 10903وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-04
 - 272محمود احمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88298 :قيدت فى  2015-08-12برقم ايداع
 11223وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-11
 - 273اصبح  /مكتب خطيب للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  88537 :قيدت فى
 2015-08-23برقم ايداع  11718وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-08-22
 - 274محمد سيد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88596 :قيدت فى  2015-08-24برقم ايداع
 11845وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-23
 - 275ايهاب لطيف بطرس اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  5102 :قيدت فى  2007-05-27برقم ايداع
 5509وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 276زكى محمود زكى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  5476 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع
 5926وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 277احمد رمضان عبد الله جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  5486 :قيدت فى  2007-06-05برقم
ايداع  5938وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 278ايمن فتحى اسكندر سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  5570 :قيدت فى  2007-06-06برقم ايداع
 6029وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 279احمد السيد عبده الموافى تاجر فرد سبق قيده برقم  5870 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 6370وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 280ضاحى احمد عبد الرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  6090 :قيدت فى  2007-06-18برقم
ايداع  6618وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 281بيشوى دانيال اديب توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  7324 :قيدت فى  2007-07-18برقم ايداع
 7998وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-17
 - 282محمود عبده عبدالمتجلى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  35421 :قيدت فى 2009-07-28
برقم ايداع  11129وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-27
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 - 283فطاطرى بابا سمير تاجر فرد سبق قيده برقم  40059 :قيدت فى  2009-12-10برقم ايداع
 17461وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-09
 - 284كريم محمد سعيد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  48003 :قيدت فى  2010-06-15برقم ايداع
 10288وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-14
 - 285كريمه عبدا حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  48863 :قيدت فى  2010-07-07برقم
ايداع  11528وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-06
 - 286رضا يوسف محمد نجم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  61043 :قيدت فى  2011-10-31برقم
ايداع  11808وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-30
 - 287عادل محمود عبد ربه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  63206 :قيدت فى  2012-02-28برقم
ايداع  1775وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 288تامر سيد فرحات محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  64746 :قيدت فى  2012-05-07برقم
ايداع  5005وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 289السيد محمود تسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65413 :قيدت فى  2012-06-05برقم ايداع
 5952وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 290احمد عبد العزيز محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  71148 :قيدت فى  2013-02-24برقم
ايداع  2611وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-23
 - 291عبدالتواب كمال مجلى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  77937 :قيدت فى  2014-02-16برقم
ايداع  2118وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-15
 - 292اسلم ممدوح زكي معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  88602 :قيدت فى  2015-08-24برقم
ايداع  11871وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-23
 - 293سهام عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  933 :قيدت فى 2007-02-14
برقم ايداع  939وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 294محمد محمود محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3414 :قيدت فى  2007-04-16برقم ايداع
 3614وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 295وائل ملك يعقوب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  4653 :قيدت فى  2007-05-16برقم ايداع
 4996وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 296محمود اسماعيل عبدالواحد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  5552 :قيدت فى 2007-06-06
برقم ايداع  6009وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 297طلعت عبد السميع قطب حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  5875 :قيدت فى  2007-06-13برقم
ايداع  6375وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 298صباح صابر محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  23127 :قيدت فى  2008-09-15برقم
ايداع  12477وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-14
 - 299سيد عبد الحليم عبد العزيز قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  24748 :قيدت فى  2008-11-03برقم
ايداع  14542وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-02
 - 300احمد اسماعيل عطيه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  49090 :قيدت فى  2010-07-14برقم
ايداع  11850وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-13
 - 301سعيد ابراهيم الدسوقى سعيد زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  51950 :قيدت فى 2010-10-27
برقم ايداع  16255وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-26
 - 302مصطفى محمد عطيه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  56420 :قيدت فى  2011-04-27برقم
ايداع  4088وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 303ام السعد صادق توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  60495 :قيدت فى  2011-10-05برقم ايداع
 10843وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-04
 - 304صفاء عصام عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  62492 :قيدت فى  2012-01-30برقم ايداع
 473وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
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 - 305تعدل الـ  :سمير نادى رياض حناوى للرحــــلت تاجر فرد سبق قيده برقم  64435 :قيدت فى
 2012-04-22برقم ايداع  4492وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-21
 - 306الغرباوى للمقاولت و التوريدات العامة تاجر فرد سبق قيده برقم  76337 :قيدت فى
 2013-12-01برقم ايداع  14076وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-11-30
 - 307اسلم سيد مدبولى عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  78682 :قيدت فى  2014-03-19برقم ايداع
 3802وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-18
 - 308رمضان شعبان على محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  88174 :قيدت فى  2015-08-05برقم
ايداع  10936وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-04
 - 309محمد عبد المطلب سليم عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  1190 :قيدت فى 2007-02-19
برقم ايداع  1209وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 310حسين محمد حسين عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  4839 :قيدت فى  2017-04-19برقم
ايداع  3209وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 311حسين محمد حسين عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  4839 :قيدت فى  2011-04-28برقم
ايداع  4146وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-27
 - 312حسين محمد حسين عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  4839 :قيدت فى  2007-05-21برقم
ايداع  5211وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 313سعد الدين يوسف زكريا سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  4892 :قيدت فى  2007-05-22برقم
ايداع  5265وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 314محمد حسين محمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  11826 :قيدت فى  2007-11-27برقم ايداع
 13244وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-26
 - 315شريف حامد محمد كامل عبد الحميد طعيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  21842 :قيدت فى
 2008-08-11برقم ايداع  10838وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-08-10
 - 316خيرى ابراهيم محروس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  44823 :قيدت فى  2010-04-22برقم
ايداع  7098وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-21
 - 317حماده محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  45695 :قيدت فى  2010-03-28برقم
ايداع  5710وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-27
 - 318فتح ا عبدالحميد اسماعيل فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  53539 :قيدت فى 2010-12-27
برقم ايداع  18199وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
 - 319محمود عطوه عطوه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57064 :قيدت فى  2011-05-19برقم ايداع
 3791وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-18
 - 320اصبح الشيخ للتجارة  B 3ثرى بى تاجر فرد سبق قيده برقم  63692 :قيدت فى 2012-03-19
برقم ايداع  2584وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 321صابرين سيد فرج طه تاجر فرد سبق قيده برقم  64592 :قيدت فى  2012-04-29برقم ايداع
 4774وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 322الباسم باسم درويش هاشم السراج تاجر فرد سبق قيده برقم  65043 :قيدت فى 2012-05-17
برقم ايداع  5571وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 323يوسف عبدالحليم يوسف يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  65376 :قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  5886وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 324خيرى احمد عبدالجابر حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  67259 :قيدت فى  2013-12-01برقم
ايداع  14101وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-30
 - 325جورج نسيم حنا دوس تاجر فرد سبق قيده برقم  71275 :قيدت فى  2013-02-28برقم ايداع
 2904وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-27
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 - 326خالد احمد محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  77438 :قيدت فى  2014-01-26برقم ايداع
 987وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-25
 - 327اسماعيل عبدالحميد اسماعيل فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  82584 :قيدت فى 2014-09-10
برقم ايداع  13345وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-09
 - 328اشرف سالم حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  85495 :قيدت فى  2015-04-23برقم ايداع
 5726وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-22
 - 329ماجد عزمى لبيب وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  86007 :قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع
 8622وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-26
 - 330محمد فؤاد طه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  87725 :قيدت فى  2015-07-12برقم ايداع
 9883وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-11
 - 331محمد محمود صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  1942 :قيدت فى  2007-03-07برقم ايداع
 2022وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 332محمد عمر محمد شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  5378 :قيدت فى  2007-06-03برقم ايداع
 5819وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 333نسرين هلل شعبان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41327 :قيدت فى  2010-01-14برقم ايداع
 550وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-13
 - 334صيدلية د احمد يحى تاجر فرد سبق قيده برقم  62863 :قيدت فى  2012-02-14برقم ايداع
 1126وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 335بركات جابر على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  64544 :قيدت فى  2012-04-26برقم ايداع
 4683وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 336وليد محمد عبد السميع الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  65979 :قيدت فى  2012-07-08برقم
ايداع  7205وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-07
 - 337مصطفى فتحى همام عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  87551 :قيدت فى 2015-07-05
برقم ايداع  9539وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-04
 - 338خالد سيد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  1865 :قيدت فى  2007-03-06برقم ايداع
 1941وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 339ابراهيم ابوالعل ابوسريع مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  2016 :قيدت فى  2007-03-11برقم
ايداع  2103وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 340محمد ابو زيد عبد ا رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  5342 :قيدت فى  2007-06-03برقم
ايداع  5780وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 341هانى احمد سيد الفولى تاجر فرد سبق قيده برقم  16969 :قيدت فى  2008-04-14برقم ايداع
 4833وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-13
 - 342مدحت محمد صاوى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19283 :قيدت فى  2016-07-10برقم
ايداع  5781وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-09
 - 343مدحت محمد صاوى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19283 :قيدت فى  2008-06-09برقم
ايداع  7637وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-08
 - 344عماد شكرى حنا مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  21097 :قيدت فى  2008-07-21برقم ايداع
 9835وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-20
 - 345طاهر محمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27740 :قيدت فى  2009-01-21برقم ايداع
 990وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-20
 - 346كوافير شنودة تاجر فرد سبق قيده برقم  33967 :قيدت فى  2009-06-22برقم ايداع 9218
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-21
 - 347عبدالغفار عبدالسلم يوسف خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  34551 :قيدت فى 2009-07-06
برقم ايداع  10007وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-05
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 - 348اشرف سعيد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  49759 :قيدت فى  2010-08-03برقم
ايداع  12847وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-02
 - 349رمضان رضوان عبدالواحد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  59964 :قيدت فى 2011-09-15
برقم ايداع  9971وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-14
 - 350الشيماء محمد فؤاد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  60674 :قيدت فى  2011-10-12برقم ايداع
 11133وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-11
 - 351عمرو عبد المجيد ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  63474 :قيدت فى 2012-03-12
برقم ايداع  2204وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 352صيدليةد صلح وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  63516 :قيدت فى  2012-03-13برقم ايداع
 2280وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 353صيدليةد صلح وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  63516 :قيدت فى  2012-03-20برقم ايداع
 2595وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 354منى جمعه على ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  64271 :قيدت فى  2012-04-12برقم ايداع
 4102وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 355سلمه يحى مبارك سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  65189 :قيدت فى  2012-05-27برقم ايداع
 8560وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 356ثروت شوقى ناشد شراقه تاجر فرد سبق قيده برقم  65373 :قيدت فى  2012-06-04برقم ايداع
 5879وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 357طارق عبد العاطى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65717 :قيدت فى  2012-06-25برقم
ايداع  6627وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 358جاليرى حتحوت تاجر فرد سبق قيده برقم  65771 :قيدت فى  2012-06-27برقم ايداع
 6731وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 359جاليرى حتحوت تاجر فرد سبق قيده برقم  65771 :قيدت فى  2012-09-25برقم ايداع
 10376وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-24
 - 360شعبان قاسم سعيد ابو القاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  66348 :قيدت فى  2012-07-26برقم
ايداع  8000وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-25
 - 361مكتب عيسى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  75293 :قيدت فى  2013-10-02برقم ايداع
 11755وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-01
 - 362علء زين العابدين احمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  79319 :قيدت فى  2014-04-15برقم
ايداع  5254وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-14
 - 363امل بكر ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  86602 :قيدت فى  2015-06-18برقم ايداع
 8975وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-17
 - 364سيد رمضان عبد التواب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  123 :قيدت فى  2007-01-24برقم
ايداع  123وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 365محمود ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  6819 :قيدت فى  2007-07-05برقم ايداع
 7436وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 366عبدالرحمن محمد محمود الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  9303 :قيدت فى  2013-01-31برقم
ايداع  1344وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-30
 - 367مرفت احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13008 :قيدت فى  2008-01-02برقم ايداع
 79وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-01
 - 368حنفى احمد حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36167 :قيدت فى  2009-08-13برقم ايداع
 12102وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-12
 - 369محمد ابو زيد على ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39774 :قيدت فى  2009-11-25برقم ايداع
 17012وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-24
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 - 370ابراهيم طه محمد احمد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  40323 :قيدت فى  2009-12-17برقم
ايداع  17789وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-16
 - 371نبيل خير عبدالملك منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  40462 :قيدت فى  2009-12-21برقم
ايداع  17978وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-20
 - 372فرج عيد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  41841 :قيدت فى  2010-01-26برقم ايداع
 1233وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-25
 - 373فرج عيد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  41841 :قيدت فى  2015-12-09برقم ايداع
 15297وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-08
 - 374محمد حسن احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  45992 :قيدت فى  2010-04-08برقم ايداع
 6110وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-07
 - 375خليل سيد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49990 :قيدت فى  2010-08-10برقم ايداع
 13195وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-09
 - 376خليل سيد خليل محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  49990 :قيدت فى  2010-12-12برقم
ايداع  18041وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-11
 - 377سيد عبدالفتاح مصطفى حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  52348 :قيدت فى  2010-11-09برقم
ايداع  16960وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-08
 - 378محمد ابو سريع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53460 :قيدت فى  2010-12-23برقم ايداع
 18689وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-22
 - 379حسن سليمان ابوزيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  54522 :قيدت فى  2011-02-20برقم ايداع
 1616وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-19
 - 380احمد هريدى عبدالحليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  58600 :قيدت فى  2011-07-11برقم
ايداع  7528وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-10
 - 381اشرف محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64375 :قيدت فى  2012-04-18برقم ايداع
 4282وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 382عاطف خلف عيسى عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  65129 :قيدت فى  2012-05-22برقم
ايداع  5748وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 383ابراهيم حمزه محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  65713 :قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع
 6613وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 384وائل ابراهيم محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66322 :قيدت فى  2012-07-25برقم
ايداع  7959وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-24
 - 385وائل ابراهيم محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66322 :قيدت فى  2016-12-21برقم
ايداع  10169وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 386ابراهيم محمد حامد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  71794 :قيدت فى  2013-03-21برقم ايداع
 3973وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-20
 - 387مركز جمال كامل لتشغيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  77374 :قيدت فى 2014-01-22
برقم ايداع  865وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-21
 - 388عيد ابراهيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  84525 :قيدت فى  2015-02-10برقم ايداع
 1596وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-09
 - 389الهانى للستيراد و التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  84552 :قيدت فى  2015-02-11برقم
ايداع  1667وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-10
 - 390سامح السيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  84694 :قيدت فى  2015-02-18برقم ايداع
 2053وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-17
 - 391رامز نسيم عبد الباقى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  84844 :قيدت فى  2015-03-02برقم
ايداع  2654وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-01
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 - 392مؤسسة بندارى للعطور تاجر فرد سبق قيده برقم  2827 :قيدت فى  2007-03-28برقم ايداع
 2968وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 393السيد توفيق للدوات البحرية تاجر فرد سبق قيده برقم  5316 :قيدت فى  2007-05-31برقم
ايداع  5753وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 394تامر نعيم عزيز مسيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  6049 :قيدت فى  2007-06-17برقم ايداع
 6571وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-16
 - 395خالد حسن سالم سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  16652 :قيدت فى  2008-04-07برقم ايداع
 4463وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-06
 - 396محمود حمدى اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16940 :قيدت فى  2008-04-14برقم
ايداع  4795وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-13
 - 397مصطفى على سيد محمد خورشيد تاجر فرد سبق قيده برقم  44447 :قيدت فى 2010-03-22
برقم ايداع  5381وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-21
 - 398محروس على احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  51158 :قيدت فى  2010-09-30برقم ايداع
 15006وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-29
 - 399صيدلية د هشام امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  54576 :قيدت فى  2011-02-21برقم ايداع
 1708وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-20
 - 400عبدالحليم شوقى عبدالحليم الصيرفى تاجر فرد سبق قيده برقم  56062 :قيدت فى 2011-04-13
برقم ايداع  3534وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-12
 - 401جمال سيد محمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  57629 :قيدت فى  2011-06-07برقم ايداع
 5996وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 402ناصر محمد محمد عامر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  58609 :قيدت فى  2011-07-12برقم
ايداع  7542وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
 - 403وديع معز فهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم  63200 :قيدت فى  2012-02-28برقم ايداع
 1761وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 404سيد جمعه فوزى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65308 :قيدت فى  2012-05-31برقم ايداع
 5753وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 405عادل رمضان احمد عسران تاجر فرد سبق قيده برقم  65556 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  6236وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 406ياسر صفوت للتخليص الجمركى تاجر فرد سبق قيده برقم  66106 :قيدت فى 2012-07-11
برقم ايداع  7525وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 407احمد نبيل رضوان المنجى تاجر فرد سبق قيده برقم  66279 :قيدت فى  2012-07-19برقم ايداع
 7857وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 408رامى الديب جرس مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  83437 :قيدت فى  2014-10-16برقم ايداع
 15066وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-15
 - 409صلح محمد امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5891 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 6394وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 410ناصر للخدمات تاجر فرد سبق قيده برقم  7094 :قيدت فى  2007-07-15برقم ايداع 7741
وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 411طلعت حسين سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13451 :قيدت فى  2008-01-16برقم ايداع
 585وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-01-15
 - 412محمد عبدالقادر محمود الخضراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  47133 :قيدت فى 2014-11-19
برقم ايداع  16851وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-18
 - 413شاكر حسين ابراهيم زعفان تاجر فرد سبق قيده برقم  58375 :قيدت فى  2011-07-03برقم
ايداع  7197وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
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 - 414طلعت حسين سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  60800 :قيدت فى  2011-10-20برقم ايداع
 11359وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 415احمد عبدالظاهر حسين عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  65479 :قيدت فى  2012-06-10برقم
ايداع  6070وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
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تجديد شركات
 - 1اصبح نزيه عبد الغفار على حسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم  5215 :قيدت فى 2007-05-29
برقم ايداع  5635وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/05/2027
12:00:00ص
 - 2عادل سامى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  5908 :قيدت فى  2017-02-12برقم ايداع  877وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/02/2027ص
 - 3اصبح شركه الحبيب للتجاره (خالد فتحي لطفى الرفاعي وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  5908 :قيدت
فى  2007-06-13برقم ايداع  6412وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 4محمد عادل و شريكه شركة سبق قيدها برقم  26028 :قيدت فى  2008-12-02برقم ايداع 16208
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/12/2023ص
 - 5جمال عوض السيد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  48825 :قيدت فى  2010-07-06برقم
ايداع  11470وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/07/2025
12:00:00ص
 - 6شركة الجالى للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم  77222 :قيدت فى  2014-01-16برقم ايداع
 545وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/01/2024ص
 - 7تعديل السم التجاري ليصبح  /عيد نجيب ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6543 :قيدت فى
 2007-06-27برقم ايداع  7125وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/06/2027ص
 - 8احمد جميل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3816 :قيدت فى  2007-04-24برقم ايداع  4063وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 9احمد محمد سعيد احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  24145 :قيدت فى  2008-10-19برقم ايداع
 13783وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/10/2023ص
 - 10ايفون كامل لبيب كرلس و شريكها شركة سبق قيدها برقم  3637 :قيدت فى  2007-04-22برقم
ايداع  3861وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/04/2027
12:00:00ص
 - 11عادل عبد المحسن سالم وشريكه ( الشركة الحديثة للمقاولت ) شركة سبق قيدها برقم  5249 :قيدت
فى  2007-05-30برقم ايداع  5673وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 - 12اصبح \ محمد عبد الباسط حلمى يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5287 :قيدت فى
 2007-05-30برقم ايداع  5716وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 - 13سميحه محمد السيد الشاذلى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  6857 :قيدت فى  2007-07-08برقم
ايداع  7477وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/07/2027
12:00:00ص
 - 14محمد محمد عثمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم  58306 :قيدت فى  2011-06-30برقم ايداع
 7097وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/06/2026ص
 - 15اصبح رومانى سمير وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26388 :قيدت فى  2008-12-17برقم ايداع
 16670وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2023ص
 - 16ميلد سمير و شريكه شركة سبق قيدها برقم  65037 :قيدت فى  2012-05-17برقم ايداع 5565
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
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 - 17اصبح  /رجب خلف عبدالكريم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  6055 :قيدت فى 2007-06-18
برقم ايداع  6578وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 18شركة طيبة لصحابها عبد الناصر احمد حسن و شركاه  .شركة سبق قيدها برقم  11433 :قيدت فى
 2007-11-19برقم ايداع  12779وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/11/2022ص
 - 19اصبح \ شركة حجاج وشركاه للتجارة والتوريدات وتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم 65730 :
قيدت فى  2012-06-26برقم ايداع  6654وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 20سيد حسين سيد شلبى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  33026 :قيدت فى  2009-05-31برقم ايداع
 7961وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2024ص
 - 21مينا سامى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65533 :قيدت فى  2012-06-11برقم ايداع 6181
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 22محمود الحويزى و شريكه شركة سبق قيدها برقم  37144 :قيدت فى  2009-09-14برقم ايداع
 13425وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/09/2024ص
 - 23صبرى محمد سليمان عبداللة وشريكة شركة سبق قيدها برقم  53603 :قيدت فى 2010-12-29
برقم ايداع  18307وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/12/2025
12:00:00ص
 - 24ورثه صفوت محمد محمد اسماعيل شركة سبق قيدها برقم  48081 :قيدت فى  2010-06-16برقم
ايداع  10395وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/06/2025
12:00:00ص
 - 25سعد مقبل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61587 :قيدت فى  2011-12-08برقم ايداع 13918
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/12/2026ص
 - 26اصبح عيد احمد عبدالمنعم احمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5591 :قيدت فى
 2007-06-06برقم ايداع  6053وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2027ص
 - 27مجدى كامل و شريكه شركة سبق قيدها برقم  5970 :قيدت فى  2007-06-14برقم ايداع 6479
وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 28عماد السيد مناع واحمد عبد العال شركة سبق قيدها برقم  59481 :قيدت فى  2011-08-21برقم
ايداع  9099وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/08/2026
12:00:00ص
 - 29اصبح  /مجدي كمال محمد امين و شريكه شركة سبق قيدها برقم  65292 :قيدت فى 2012-05-30
برقم ايداع  5732وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/05/2027
12:00:00ص
 - 30اصبح  /احمد عبد الفتاح محمود خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  104650 :قيدت فى
 2011-08-01برقم ايداع  11135وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/07/2026ص
 - 31اصبح  /المصريه للمقاولت  -ابوغالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6534 :قيدت فى
 2007-06-27برقم ايداع  7116وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/06/2027ص
 - 32رومانى ونادر لتجاره المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  6268 :قيدت فى  2007-06-21برقم
ايداع  6813وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/06/2027
12:00:00ص
 - 33اصبح محمد مختار وشريكته شركة سبق قيدها برقم  65755 :قيدت فى  2012-06-27برقم ايداع
 6703وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2027ص
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