جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة القاهرة المميز 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
 - 1حسني علي محمد عشري تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  3631ورقم
قيد  28594محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة  47شارع حسن سرور
 - 2سيد محمد منصور عفيفى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3632
ورقم قيد  28595محل رئيسى عن التوريدات العمومية (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية
والعلن والعمالة) ,بجهة محافظة القاهرة  5/7الشطر السابع من ميدان الجزائر -شقة
 - 3زينب محمود محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3634
ورقم قيد  28596محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ونقل البضائع ( داخل جمهورية مصر العربيه ) ,بجهة محافظة القاهرة العقار
رقم  16ش مصطفي الحداد طره كوتسيكا الدور الرضي غرفه من شقه
 - 4رائد محمد احمد عيد الغزال تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3635
ورقم قيد  28597محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  8ش الشهيد احمد اسماعيل
 - 5حسن عدلى مصطفى عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3636ورقم قيد  28598محل رئيسى عن مخبز (بموجب شهاده من إتحاد الصناعات) ,بجهة محافظة القاهرة
العقار رقم 53شارع زين العابدين -محل
 - 6سماح عبداللطيف احمد علي تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3638
ورقم قيد  28599محل رئيسى عن بيع ملبس وادوات رياضيه ,بجهة محافظة القاهرة ش مختار عبدالعزيز
ش البرج ش الربعين محل رقم 1
 - 7مازن احمد سعيد ابو العل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3640
ورقم قيد  28600محل رئيسى عن بيع هدايا للكسسوارات الشعبي ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  4ش
الديب محمد السباعي عمارة كليوباترا النزهة الجديدة محل 18
 - 8علي حيضر محمود عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3643
ورقم قيد  28602محل رئيسى عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة القاهرة  1ش المركز الجتماعي امام مدرسة
المهدي حجره من شقه
 - 9مونيكا عادل نصيف فرج تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3644
ورقم قيد  28603محل رئيسى عن تجارة الكسسوارات المنزلية واصلح الخزف والبامبو والمصنوعات
الخشبية ,بجهة محافظة القاهرة فيل رقم  5شارع النادي حاليا  73شارع  15سابقا المعادي
 - 10هشام محمد نبيل متولي السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3647ورقم قيد  28604محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  13ش  14عزبة خليل
بالمعصره بالدور الخامس شقه
 - 11اشرف علي فؤاد شحاته تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3648
ورقم قيد  28605محل رئيسى عن التوريدات العمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن
والعماله ,بجهة محافظة القاهرة شارع جسر السويس سوق القنال الدولي الثاني فوق الرضي مكتب رقم 27
 - 12حسن امين الشحات محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3653
ورقم قيد  28606محل رئيسى عن بيع وتغيير تيل الفرامل ,بجهة محافظة القاهرة  5مساكن النيل القطاميه
التجمع الثالث محل رقم 1
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 - 13محمود رضا عبدالشافي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3662ورقم قيد  28607محل رئيسى عن تجارة وتوزيع اكسسوارات محمول ,بجهة محافظة القاهرة العقار
رقم  10ش الفتح من حدائق ناصر بجوار ش طلخا شقه
 - 14ابراهيم شكري دسوقي حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3663ورقم قيد  28608محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها
) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  10ش محمد سعيد من ش حامد نافع المعادي الدور الول شقه
 - 15احمد مشهور لطفى عبد الغنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3666ورقم قيد  28609محل رئيسى عن بيع وتجارة الكترونيات دون الكمبيوتر ومستلزماته ,بجهة محافظة
القاهرة عقار  44ب الحى الثالث مجاورة  - 4محل رقم 8
 - 16سماح حامد كامل احمد الشريف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3667ورقم قيد  28610محل رئيسى عن ورشة صيانه وتجديد السيارات ,بجهة محافظة القاهرة ق  242ش
ال 27الخمسين ابو رجيله -محل
 - 17محمد محمود عبد النبى السيد عويس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  3673ورقم قيد  28612محل رئيسى عن صناعه الثاث و ديكورات الثاث ,بجهة محافظة القاهرة
عقار  6ح ناشد سعيد من قوارير محل
 - 18عبدالرحمن عماد عبد الرحمن محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  3675ورقم قيد  28613محل رئيسى عن توريد ملبس جاهزة ,بجهة محافظة القاهرة  34شارع
متحف المطرية
 - 19وليد ربيع عبد ا فرغلى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3676
ورقم قيد  28614محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  215شارع ترعه
الجبل محل
 - 20سلوى سالم ابراهيم شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3677
ورقم قيد  28615محل رئيسى عن معرض لبيع الحذية والملبس فيما عدا العسكرية واكسسوراتها ,بجهة
محافظة القاهرة  5شارع عبد الحميد بدوى  -محل  3بالبروم العلوى
 - 21محمد السيد عبد المطلب محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3678ورقم قيد  28616محل رئيسى عن كافيتريا بيع و تحضير مشروبات ساخنه و بارده فيما عدا الكحوليه,
بجهة محافظة القاهرة  66ش الربعين م السد العالى حاليا سابقا  1ش على ابن ابى طالب ش الربعين منشيه السد
العالى
 - 22احمد فاروق عبد الرحمن احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3679ورقم قيد  28617محل رئيسى عن محل بيع ادوات تدخين و مستلزمات شيشه ,بجهة محافظة القاهرة
محل بالرضى عقار  13حسن المامون
 - 23على عبد الحميد محمد ابو خريص تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3681ورقم قيد  28618محل رئيسى عن بيع عصير و مثلجات ,بجهة محافظة القاهرة  12عمارات الشركة
السعودية  -محل
 - 24محمود صبحى محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3683ورقم قيد  28619محل رئيسى عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسورتها بموجب
شهادة اتحاد الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  11ش  124من ش العشرين مسجد الوطنية م السد
العالى
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 - 25محمد طارق محمد السيد حسن تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3684ورقم قيد  28620محل رئيسى عن صاله العاب رياضية ,بجهة محافظة القاهرة عقار 30ش مصطفى
رجب متفرع من نبيل الوقاد -الدور6
 - 26وليد رويزق محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3686
ورقم قيد  28621محل رئيسى عن منجد أفرنجى ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 28ش عمر لطفى المنطقة
الثامنة -محل رقم3
 - 27صيدلية محمود بسطه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3687ورقم
قيد  28622محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  11شارع الدكتور جمال نوح الماظه -
محل رقم 4
 - 28حسنى إبراهيم زيد زيد ابوزيان تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3688ورقم قيد  28623محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات وصيانة السيارات ,بجهة محافظة
القاهرة  8/8شارع زكريا عثمان الحى الثامن -محل2
 - 29عبدالرحيم محمد محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3692
ورقم قيد  28626محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة  76شارع المنيل
 - 30رباب احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3693ورقم
قيد  28627محل رئيسى عن ورشة تفصل ملبس دون الملبس العسكرية ومستلزماتهابموجب اتحاد
الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة عقار  141ش محمد فريد  -الدور  - 3شقة 9
 - 31سميرة سيد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3695
ورقم قيد  28628محل رئيسى عن تصنيع مفروشات (بموجب شهاده من إتحاد الصناعات) ,بجهة محافظة
القاهرة عقار رقم 5شارع نبيل البقلى -مصنع
 - 32محمد خالد محمد محمد شلبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3696ورقم قيد  28629محل رئيسى عن توريدات وتركيبات كهروميكانيكيه وصيانتها ,بجهة محافظة
القاهرة 11ش ابو السبح متفرج من ش المركز الجتماعى -الدور الرضى
 - 33محمد ناجى محمد سيد سعودى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3697ورقم قيد  28630محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  247شارع
الجيش  -محل
 - 34محمد عبدا محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3698
ورقم قيد  28631محل رئيسى عن مقاولت عمومية ( فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن
والعماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  7ش فرج بخيت -الدور - 2شقة
 - 35مصطفى عبد الفتاح على احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3700ورقم قيد  28633محل رئيسى عن بيع لعب اطفال ,بجهة محافظة القاهرة  11ش امتداد سيد زكريا
مربع  1184شيراتون
 - 36حسن عبده اسماعيل كبريت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3701
ورقم قيد  28634محل رئيسى عن توريد اجهزه حضور و انصراف و اجهزه تحكم كاميرات مراقبه ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم فيل  321الياسمين  2التجمع الول شقه
 - 37عمرو مجدى جاد محمد جاد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3710
ورقم قيد  28635محل رئيسى عن بيع مستلزمات اطفال ,بجهة محافظة القاهرة رقم العقار  2ش الزهاوى
المنطقه السادسه محل
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 - 38جهاد عاطف عبد الصبور عثمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3711ورقم قيد  28636محل رئيسى عن بقالة تموينيه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  63ش دكتورة
عايده متفرع من ش التحرير  -محل
 - 39محمد ابراهيم محمد سعيد عبد العظيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  3715ورقم قيد  28637محل رئيسى عن بيع اجهزة كمبيوتر ومستلزماتها واحبار ومكن طباعه فيما
عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على
التراخيص الزمة بموجب موافقة امنية برقم  1941بتاريخ  ,11/4/2022بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 4
بلوك  1ش عطيه الصوالحى المنطقة الثامنه المتفرع من ش مكرم عبيد المجاور لسنترال مدينة نصر - 2
تكنولوجى مول  -الدور الرضى  -محل رقم 105
 - 40سيد دسوقى سيد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  3723ورقم
قيد  28639محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه و العلن )
و قطع غيار الهيدروليك و النيوماتيك ,بجهة محافظة القاهرة  56ش الحريه من ش النجاح عزبه خير ا
 - 41جرجس عبدالملك مكارى خله تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3728ورقم قيد  28640محل رئيسى عن خدمات نظافة (دون المن والحراسة وتوريد العماله) ,بجهة
محافظة القاهرة 6ش عبدالملك مكارى -الزرايب -م ناصر
 - 42حنان احمد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3729
ورقم قيد  28641محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  239الياسمين  1التجمع
الول شقه رقم 5
 - 43محمد حلمى محمد يسرى عبدربه تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3730ورقم قيد  28642محل رئيسى عن ورشة إصلح سيارات ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 5شارع
محطة كوبرى القبة -محل
 - 44محمود جميل فوزى عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3733ورقم قيد  28643محل رئيسى عن تجارة أدوات منزلية ,بجهة محافظة القاهرة 112ش مصطفى
النحاس -محل
 - 45عمر ايمن فتوح الصباحى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3736
ورقم قيد  28645محل رئيسى عن توريد وتجارة الفوم ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  16شارع المطرية -
الدور الثالث -شقة رقم 8
 - 46كيرلس عادل عبدالساتر عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3753ورقم قيد  10742رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر بالعنوان/
عقار رقم44أ المجاورة الثامنة التجمع الول بالدور الرضى -محل رقم -4بنشاط /سوبر ماركت -برأس مال/
 5000خمسة الف جنيها
 - 47محمد محمد احمد محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3737ورقم قيد  28646محل رئيسى عن توريدات غذائية وعمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية
والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة  9شارع مراد الشريعي سانت فاتيما الدور الرضي شقة 2
 - 48ابراهيم محمد محمد مبروك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3738
ورقم قيد  28647محل رئيسى عن تصنيع مستلزمات المعامل الزجاجيه البلستيكيه و الزجاجيه الغيرمعقمه,
بجهة محافظة القاهرة الرض اليرانيه بجوار الشركه المحمديه المنطقه الصناعيه
 - 49منى محمد سعد الدين متولى مصطفى الشهاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  3740ورقم قيد  28648محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة القاهرة  17ش الدكتور
عبد الحميد لطفى خلف السراج مول المنطقه الثامنه شقه رقم 7
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 - 50عبدالرحمن شوقي هلل محمد هريدي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  3741ورقم قيد  28649محل رئيسى عن بيع منتجات التبغ ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  9برج
 13ابراج بدر
 - 51ايمان عبدالعزيز محمد حامد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3743
ورقم قيد  28650محل رئيسى عن كوافير ,بجهة محافظة القاهرة  13ابراج بدر محل رقم 7
 - 52سيد محمد نصار شلبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3748
ورقم قيد  28651محل رئيسى عن تجاره المواد الغذائيه بالجمله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  13ش
حسين سالم السد العالى من ش مزلقان غبور محل
 - 53اسامه سعيد علي فهيم رمضان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3750ورقم قيد  28653محل رئيسى عن استثمار عقاري وبيع وشراء عقارات للنفس وللغير وتوريدات
عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ومقاولت عامه,
بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  19ش متولي شعراوي الدور  7غرفه من شقه رقم 15
 - 54مدحت ماهر فتحي جرجس تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3758
ورقم قيد  28655محل رئيسى عن ورشة بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1 1ش سعد زخاري
منشية ناصر الرضي محل
 - 55ميرنا اشرف وليم صبحى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3767
ورقم قيد  28656محل رئيسى عن توريدات عمومية وتصدير دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية
والعلن ,بجهة محافظة القاهرة عقار  2ش محمد مصطفى حمام  -غرفة  4من شقة 1202
 - 56بسام رشاد طلبه علي سليم حسونه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3768ورقم قيد  28657محل رئيسى عن بيع وتوريد اجهزه معالجة مياه ,بجهة محافظة القاهرة  16ش
سيبويه المصري رابعه العدويه لها مدخل خاص علي ش د/انور المفتي فيل 1
 - 57التميمي للنقل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  3769ورقم قيد
 28658محل رئيسى عن مقاولت نقل بضائع داخل جمهوريه مص العربيه ,بجهة محافظة القاهرة  16ش
طومانباى حجره داخل جراج
 - 58حميد خليفة عبدالله محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3770
ورقم قيد  28659محل رئيسى عن بيع اسماك ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3ش الشيخ عبيد -عزبة النخل-
محل
 - 59طارق كمال احمد بيومي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3772
ورقم قيد  28660محل رئيسى عن ورشة حدادة ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  9ش سيد عبدالخالق متفرع
من طه حسين المسله محل
 - 60ابانوب سعد ميخائيل دوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3774
ورقم قيد  28661محل رئيسى عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ,بجهة محافظة
القاهرة  12ش السد العالى -ارض ايوب -عبود -مصنع
 - 61محمد جمال احمد محمد عبدالراضي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  3776ورقم قيد  28662محل رئيسى عن مطعم وكافتيريا ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  3ش عدنان
الراوي شياخة المنتزه الشرقيه ارض الجولف
 - 62مروه دياب محمد عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3780
ورقم قيد  28663محل رئيسى عن تجارة الخيش والبلستيك ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  1ش محمد
عبدالجواد من ش جمال عبدالناصر محل
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 - 63عماد لبيب برسوم باسيلي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3782
ورقم قيد  28664محل رئيسى عن مغسلة جينز ,بجهة محافظة القاهرة ش مطبعه الهلل كفر ابو صير
جمالون
 - 64علءالدين عبدالحفيظ عبدا حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3785ورقم قيد  28665محل رئيسى عن بيع اكسسوارات الموبايل ومستلزماته ,بجهة محافظة القاهرة 13
ابراج بدر محل رقم 6
 - 65محمود احمد محمد مهران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3787
ورقم قيد  28666محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة القاهرة  12ابراج بدر
 - 66عادل جرجس زكى يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3791
ورقم قيد  28667محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبية ( دون الدوية ) ومنتجات ورقية ,بجهة محافظة
القاهرة  7شارع صالح ايوب متفرع من ش الحافظية  -شبرا  -شقه رقم  1بالدور الول
 - 67علي شريف عبدالحميد علي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3792
ورقم قيد  28668محل رئيسى عن مطعم مأكولت ومشروبات ( فيما عدا الكحوليه ) ,بجهة محافظة القاهرة
 27ش علي باشا اللله محل
 - 68احمد جمال عبد الحميد محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3793ورقم قيد  28669محل رئيسى عن بيع طيور ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  107مساكن الجمهوريه -
محل رقم 1
 - 69احمد عبدالصبور عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3794ورقم قيد  28670محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة القاهرة  37ش عبدالرحمن الدقاق
ميدان الجرن محل
 - 70ريحاب محمد محمد كامل حبلص تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3795ورقم قيد  28671محل رئيسى عن تصنيع وتوريد ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها
) ,بجهة محافظة القاهرة  5ش زقاق عبدربه حارة الفجاله كامل صدقي شقه  2فوق الرضي بالدور الول ( حاليا
) و 4و ( 5سابقا )
 - 71جمال محمد ابراهيم سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3797
ورقم قيد  28672محل رئيسى عن مقاولت وتأجير بوفيهات ,بجهة محافظة القاهرة عقار  21ش رزق
ميخائيل عزبة مكاوي شقه
 - 72احمد المعتصم محمد عبد العظيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3798ورقم قيد  28673محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها,
بجهة محافظة القاهرة  9شارع المعهد الديني من شارع عبد ا الرفاعي
 - 73رومانى لتصنيع وتوريد وتركيب الرخام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  3799ورقم قيد  28674محل رئيسى عن ورشة تصنيع وتوريد وتركيب الرخام ,بجهة محافظة القاهرة
عقار  18ش على السيوطى -ورشة
 - 74مدحت عجيب فهمى لوندى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3801
ورقم قيد  28675محل رئيسى عن بيع مشروبات غازية فيما عدا الكحولية ,بجهة محافظة القاهرة  19ش دار
السعادة
 - 75احمد شوقي محمد علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3804
ورقم قيد  28676محل رئيسى عن تركيب و تجهيز وبيع الموبيليا( فيما عدا تصنيع الموبيليا ) ,بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  50ش عمار بن ياسر ارض الريان الدور الرضي محل
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 - 76ابراهيم ابراهيم محمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3805ورقم قيد  28677محل رئيسى عن تجارة مخلفات ورق(دون اعاده تدويرها) ,بجهة محافظة القاهرة
 11ش المبابى محل بالدور الرضى
 - 77يسري جمعه جارحي ابو السعود تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3810ورقم قيد  28678محل رئيسى عن تجارة اقمشة ومفروشات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  14ش
الجودرية متفرع من ش بيبرس سابقا الحمزاوي حاليا دور ارضي محل
 - 78رامى وليم نجيب تادرس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3847
ورقم قيد  26663رئيسى آخر عن محل بيع قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر
بالعنوان /شارع سلمان عبدالرحمن من ش محمد نجيب امام الكنيسة -بنشاط /بيع قطع غيار السيارات -برأس مال/
10000عشره الف جنيها بسمة تجارية /تكل
 - 79سكر احمد عبد الستار عطيه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3816
ورقم قيد  28679محل رئيسى عن ورشة نجارة ومعرض اخشاب ,بجهة محافظة القاهرة  269مساكن اطلس
الحي لعاشر
 - 80رشاد السيد عبدا ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3817
ورقم قيد  28680محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة عقار  6منطقة  2محلية  2التجمع
الثالث  -محل 1
 - 81مؤسسة هاني محمد للبقاله الجافه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3819ورقم قيد  28681محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة القاهرة  37ش نجيب خليفه من احمد
عرابي محل
 - 82رمضان احمد محمد الصعيدي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3820ورقم قيد  28682محل رئيسى عن التسويق العقاري والتوريدات العمومية فيما عدا مستلزمات
الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  45ش كمبوند حدائق الهرام ( عمارات
الملحة الجوية ) شقة 4
 - 83ايمان كارم حلمي حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3821
ورقم قيد  28683محل رئيسى عن بيع مشروبات ( دون الكحوليه ) ,بجهة محافظة القاهرة كشك اسفل كوبري
المحكمه ش ابوبكر الصديق
 - 84عامر كامل محمد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3823ورقم قيد  28684محل رئيسى عن بيع أجهزة كهربائية مستعمله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم68
عين الصيرة -محل
 - 85زكريا مسعد مصطفي مجاهد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3824ورقم قيد  28685محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  8بالعقار  15ابراج بدر
 - 86محمد ابراهيم حسين بسطويسى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3826ورقم قيد  28686محل رئيسى عن نقل وشحن وتفريغ بضائع واثاث ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم
 8شارع يسرى شاهين كورنيش النيل منشية ناصر  -حدائق حلوان  -الدور الخامس فوق الرضى  -شقة رقم 10
 - 87محمد جمعه عبد ا اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3827ورقم قيد  28687محل رئيسى عن بلي ستيشن بموجب موافقة امنيه رقم  2041لسنة  ,2021بجهة
محافظة القاهرة العقار رقم  4شارع ابراهيم حسين من شارع عماره السيوطي المهاجرين محل
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 - 88مخلوف لتجارة الدوات الكهربائية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3828ورقم قيد  28688محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائية ,بجهة محافظة القاهرة عقار  401عمارات
بنك السكان والتعمير الحي العاشر محل 1
 - 89اشرف ناروز راشد لوندي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3830
ورقم قيد  28689محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القاهرة  3ش الشيخ عبيد محل
 - 90عماد يوسف اقلديوس شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3831ورقم قيد  28690محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن
والعماله ,بجهة محافظة القاهرة  11حارة ونس من ش كارفور
 - 91منير جمال منير على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  3832ورقم
قيد  28691محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة القاهرة عقار  15ش المنتزه محل
 - 92مجدى مصطفى صادق خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3833ورقم قيد  28692محل رئيسى عن بيع لعب أطفال وهدايا ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 17ش
مدرسه ولى العهد -العباسية -محل
 - 93احمد عزت محمد عباس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3836
ورقم قيد  28693محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  65ش طه الديناري الحي السابع شقه
 - 94محروس احمد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3837
ورقم قيد  28694محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 35شارع الكبارى منشية
ناصر -الدور الرضى -محل رقم1
 - 95فدوي ابو المواهب محمد حسيب الحلوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  3839ورقم قيد  28696محل رئيسى عن اتيليه ملبس جاهزة ,بجهة محافظة القاهرة  10ش النعام
القديم
 - 96احمد حسن محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3843
ورقم قيد  28698محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عماره  2الدور السادس علوي السواح الميريه
 - 97اسلم ابراهيم خليل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3844
ورقم قيد  28699محل رئيسى عن مكتب تجارة سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  6ش محمود انور ترعة
الجبل
 - 98ابراهيم عبد المنعم فرج عبده تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3848ورقم قيد  28700محل رئيسى عن توزيع الدويه و مستحضرات التجميل ,بجهة محافظة القاهرة ق 6
بلوك  27المنطقه التاسعه شرق مدينه نصر
 - 99حسام محمد عبد العال شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3852ورقم قيد  28701محل رئيسى عن ورشة تصنيع لوازم احذية ,بجهة محافظة القاهرة عقار سوق الزلط
درب جامع درب البوارين ورشة
 - 100بهاء سمير عبدالجواد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3853ورقم قيد  28702محل رئيسى عن ادارة وتشغيل واقامة المطاعم واقامة وتشغيل المشروعات الترفيهيه
( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  9ش محمد عبدا دراز ارض الجولف
محل
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 - 101محمد حافظ ابراهيم رفاعي هزاع تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  3854ورقم قيد  28703محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  3غرفة A
شارع مكرم عبيد
 - 102ابانوب سامي سلوانس جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3856ورقم قيد  28704محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  5شارع جنينة
الورد الدور الثالث شقه
 - 103ريمون اميل وليم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3857
ورقم قيد  28705محل رئيسى عن تجارة وتوزيع البن ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  20ش بلبيس متفرع
من ش الرياض محل
 - 104عبدالفتاح محمود علي رضا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3858ورقم قيد  28706محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  25ش عبدالخالق الشريف من ش الفريد عزبة
النخل
 - 105محمد عرفات سعد موسي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3860ورقم قيد  28707محل رئيسى عن توريد مستلزمات مزارع الدواجن ,بجهة محافظة القاهرة  5ش
محمد زيدان من ش مؤسسه الزكاه كفر الشرفا -محل
 - 106يونس ابراهيم احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3861
ورقم قيد  28708محل رئيسى عن بيع مشغولت ذهبيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من مصلحة
الدمغة والموازيين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخليه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  25شارع الحريه من
الوحدة العربيه محل
 - 107صالح صلح صالح حمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3862ورقم قيد  28709محل رئيسى عن تصدير واستيراد فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة
 ,6بجهة محافظة القاهرة  73رابعة الستثماري شقة بالدور الرضي
 - 108محمد محمود محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3863
ورقم قيد  28710محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة القاهرة  15ابراج بدر
 - 109عمر محمود احمد العبد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3864
ورقم قيد  28711محل رئيسى عن توريد مستلزمات سباكه وكهرباء ومسامير وعدد ,بجهة محافظة القاهرة
العقار رقم  136اسكان الشباب ( اسكان السبعين ) حجره من الشقه  1الشروق
 - 110نادية محمود عبد الشافي مطيش تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3866ورقم قيد  28712محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة وتصنيع الملبس فيما عدا الملبس العسكرية
واكسسواراتها ,بجهة محافظة القاهرة  1بلوك رقم  1مساكن الوايلي ورشة
 - 111ايمن عبدالبديع السيد عشري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3867ورقم قيد  28713محل رئيسى عن كوافير رجالي ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  5ش اجا ميدان
سفير الدور الرضي شقه 1
 - 112احمد ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3870
ورقم قيد  28714محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه و
العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  86شارع عباس العقاد الدور الرابع مكتب o04
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 - 113عمرو محمد احمد عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3872ورقم قيد  28715محل رئيسى عن اعمال تصميم وتنفيذ الديكور والمقاولت العمومية وتوريدات مواد
البناء ,بجهة محافظة القاهرة  2عمارات العبور المرحلة الولى صلح سالم  -الدور- 12شقة 5
 - 114انصاف احمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3873
ورقم قيد  28716محل رئيسى عن مصنع اعلف ,بجهة محافظة القاهرة  25ش عبود الدويقه نحة القهوه
منشأة ناصر
 - 115وائل عبد العليم عبد الصمد عبد العليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  3874ورقم قيد  28717محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية
واكسسواراتها ,بجهة محافظة القاهرة  14ش ابو بكر الصديق من ش النصر طرة الحجارة
 - 116زهيره احمد معروف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3875ورقم قيد  28718محل رئيسى عن توزيع الطعمة والمخبوزات والمشربات الغير كحولية سابقة
التجهيز وإدارة المطاعم ,بجهة محافظة القاهرة  7602ش -83المقطم
 - 117سامح محمد السيد علي حبيب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3877ورقم قيد  28719محل رئيسى عن مطعم وجبات جاهزه ,بجهة محافظة القاهرة  113ش بورسعيد
الميريه محل
 - 118حارس بخيت خلف ا مهران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3883ورقم قيد  28720محل رئيسى عن مقهى ,بجهة محافظة القاهرة  347ش بورسعيد  -بالرضى -
محل
 - 119عبدالحميد عبدالناصر عبدالحميد عرابى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  3886ورقم قيد  28721محل رئيسى عن بيع أحذية ,بجهة محافظة القاهرة 1شارع محمود بيومى
الفلحة
 - 120هناء علي ابوالحمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3887ورقم قيد  28722محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  20مدخل  5المظلوم
شقه 2
 - 121راشد حسين عبد السلم جاد الرب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3894ورقم قيد  28723محل رئيسى عن تجاره اقمشه و منسوجات ,بجهة محافظة القاهرة عقار  13ش
الشرابى معرض
 - 122محمد محفوظ دردير عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3897ورقم قيد  28724محل رئيسى عن انشاء ورصف الطرق ,بجهة محافظة القاهرة الدور الول شقه 9 1
ش عبدالمجيد خليل المليحه
 - 123ايمن فتحى رستم جرجاوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3898ورقم قيد  28725محل رئيسى عن خدمات نظافه ( جمع مخلفات دون اعاده تدويرها و دون توريد
العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  10ش فنجرى هندى الزرايب م ناصر الدور الثانى بعد الرضى شقه رقم 3
 - 124محمد عزيز ابراهيم سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 3899
ورقم قيد  28726محل رئيسى عن تجارة اللبان ومنتجاتها ,بجهة محافظة القاهرة عقار  75التجمع الول
الشباب الشمالي محل
 - 125ريهام عادل حلمي محمود الشافعي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3900ورقم قيد  28727محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  3ش مكرم عبيد غرفه  Bمن الشقه
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 - 126الحسن خالد الضوى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 3901
ورقم قيد  28728محل رئيسى عن مطعم كريب ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 25ش الجزيره القديمه من
ش محمد نجيب محل
 - 127محمود عبدالعزيز قاسم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3904ورقم قيد  28730محل رئيسى عن صناعة وتجارة احذيه ,بجهة محافظة القاهرة  18ش سكة سوق
الزلط حجره الدور الول فوق الرضي
 - 128عبد الجواد ربيع احمد محمد افندى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  3906ورقم قيد  28731محل رئيسى عن توريد عدد و مستلزمات مصانع ,بجهة محافظة القاهرة رقم
العقار  100ش ابراهيم عبد الرازق شقه
 - 129طارق شوقي عبدالحميد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  3907ورقم قيد  28732محل رئيسى عن توريد قطع غيار سيارات وكمالياتها ,بجهة محافظة القاهرة
 53ش الخليفه الظافر الحي السابع مدخل  3الرضي
 - 130احمد ناصر جابر عبد ا تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3911ورقم قيد  28733محل رئيسى عن توريدات ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و
العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة بلوك رقم  76مساكن اطلس 2م 2شقه رقم 10
 - 131عادل وحيد الشقر كامل يوسف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3912ورقم قيد  28734محل رئيسى عن صالون حلقه رجالى ,بجهة محافظة القاهرة  21ش العرايس -
مساكن المحافظه
 - 132هيام فؤاد سرور خليل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  3914ورقم
قيد  28736محل رئيسى عن تجارة الخردوات والملبس ,بجهة محافظة القاهرة  3ش ماهر باشا
 - 133هيثم صابر منصور السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 3919
ورقم قيد  28737محل رئيسى عن بيع مواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة ق  8تقسيم  21ب ارض الستثمار
( الياسمين )
 - 134مكاريوس عزت رشدى برسوم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3920ورقم قيد  28738محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة القاهرة  10ش احمد على حسين
 - 135فادي حامد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 3922
ورقم قيد  28739محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة القعار رقم  3شاعر محمد حامد
 - 136اسامه عزت ونيس بقطر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3925
ورقم قيد  28740محل رئيسى عن توريد اغذيه ومشروبات ( فيما عدا المشروبات الكحوليه ) ,بجهة محافظة
القاهرة  3ش الشهيد محمد عبدالسلم بالدور الثاني شقه
 - 137ناهد فريد فرج بشاى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  3926ورقم
قيد  28741محل رئيسى عن سوير ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  77شارع شلهوب من احمد عصمت -
عين شمس الشرقية
 - 138عاطف مجدي عدلي مسعد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3928
ورقم قيد  28742محل رئيسى عن صيانة الجهزه المنزليه والكهربائية واعمال الكهرباء ,بجهة محافظة
القاهرة ش احمد حسن غباشي من ش الجامع المهاجرين
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 - 139احمد رمضان ابوفا احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3932
ورقم قيد  28743محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة محل بالرضى بلوك  110شارع
الشركات مدينة نصر ثانى
 - 140احمد حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3933
ورقم قيد  28744محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات جملة وقطاعى ,بجهة محافظة القاهرة  6شارع
الجمهورية من شارع المصرف البلبيسى خلف عزبة الجامعة مؤسسه الزكاه
 - 141فاطمه عبدالمجيد عطيه عطيه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3934ورقم قيد  28745محل رئيسى عن تجارة حلوي جافه جمله ,بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 2
عطفة المدرسه باب البحر
 - 142جورج مجدى جرجس مرزوق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3936ورقم قيد  28746محل رئيسى عن صيانة ماكينات التصوير ومستلزمات الطباعة بموجب الموافقة
المنية برقم 2272فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت
بعد الحصول على التراخيص الزمة ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1ش المنشاوى النزهه  2ابورجيلة  -الدور
الحادى عشر  -شقة
 - 143اسلم حبيب يوسف فتح النور تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3937ورقم قيد  28747محل رئيسى عن معرض بيع احذيه ,بجهة محافظة القاهرة رقم العقار  72ش
الصبان محل
 - 144هيدى ممدوح محمد رفعت الفقى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3939ورقم قيد  28748محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها,
بجهة محافظة القاهرة  17شارع احمد تيسير -الدور الثالث فوق البدروم  -غرفه بالشقة رقم 4
 - 145عمرو سيد احمد حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3940ورقم قيد  28749محل رئيسى عن ورشة ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  29شارع ابناء السويس من شارع ترعه برلنت عزبة النخل محل
 - 146صيدليه محمد عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3941
ورقم قيد  28750محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  420أ شارع  9الهضبه العليا
المقطم تقسيم منطقة ( د ) الدور الرضى  -محل رقم 2
 - 147اشرف محمد خلف ا جويد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3942ورقم قيد  28751محل رئيسى عن استثمار عقاري ومقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة عقار 66
ش د احمد زكي دور  3شقه
 - 148حسام الدين عبد العاطي عبد الرحيم يوسف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  3943ورقم قيد  28752محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية
واكسسوارتها ,بجهة محافظة القاهرة شارع رمضان يوسف من ش مؤسسة الزكاه امام ابو عمار
 - 149سوزان ابراهيم عطا ا ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3944ورقم قيد  28753محل رئيسى عن تقديم خدمات لوجستيه نقل بحرى و محلى و دولى ( بضائع) بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى و الدولى ,بجهة محافظة القاهرة ع  2عمارات اول مايو
طريق النصر الرضى وحده رقم 98
 - 150هاله جمال عبد الموجود جاد الرب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  3945ورقم قيد  28754محل رئيسى عن ورشة اصلح وصيانه سيارات وتوريدات عمومية وخدمات
نظافة فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  156مدخل 1
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 - 151حمدى السيد خليفه رحيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3947
ورقم قيد  28755محل رئيسى عن بيع مستلزمات محجبات ,بجهة محافظة القاهرة  318ش جراند مول
 - 152هشام سامي عبدالخالق عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3951ورقم قيد  28756محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ومقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة رقم العقار  6ميدان رمسيس مدخل
ج الدور الثالث بعد الرضي شقه رقم 10
 - 153وليد فكرى زكى السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  3952ورقم
قيد  28757محل رئيسى عن بيع و توريد مجمدات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  6مشروع عمائر مدينه
نصر شركه عمائر العقاريه بالدور الرضى محل ax2
 - 154احمد صلح محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3957
ورقم قيد  28758محل رئيسى عن تصنيع هياكل سيارات وتند معدنيه بموجب شهادة اتحاد الصناعات برقم
 ,288715بجهة محافظة القاهرة  7ش المجاور بقصر محمد نجيب
 - 155ابراهيم سليمان محمد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3958ورقم قيد  28759محل رئيسى عن تجارة الدواجن المجمده ,بجهة محافظة القاهرة  7ش الورشه م
ناصر الدور الرضي محل رقم 1
 - 156علء شريف السيد مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3959
ورقم قيد  28760محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة القاهرة عقار  90شارع ترعة الجندى ناصية ش
محمد حسن  -الدور الثانى  -شقة رقم 2
 - 157عمر اسامه عبد الرحمن عبده الديب تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  3961ورقم قيد  28761محل رئيسى عن مكتبة دون تصوير المستندات ,بجهة محافظة القاهرة عقار 9
ش حسن افلطون ارض الجولف -محل
 - 158صالح احمد محمد عبد الخالق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3967ورقم قيد  28762محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ومستلزمات المحجبات ,بجهة محافظة القاهرة
عقار رقم  3ش بطرس غالي محل رقم 1 / 13
 - 159احمد عبدالراضي محمد مطاوع تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3969ورقم قيد  28763محل رئيسى عن تخليص جمركي ,بجهة محافظة القاهرة قطعه  1308ش علء
الدين تقسيم ابورجيله النزهه  2محل
 - 160رأفت زكي حنا بولس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  3970ورقم
قيد  28764محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  27ش نصر من ش محمد ابراهيم م
الندلس محل
 - 161عمرو للموبيليا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  3971ورقم قيد
 28765محل رئيسى عن ورشة موبيليا ,بجهة محافظة القاهرة عقار  11ش ابراهيم مسلم ش احمد جاد ش
عبد ا رفاعي ورشة
 - 162اسراء رضا السيد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3972ورقم قيد  28766محل رئيسى عن بقاله شامله ,بجهة محافظة القاهرة  2ابناء الصعيد من ش الترولي
 - 163كمال زين العابدين سيد خليل تاجر فرد رأس ماله  9,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3976ورقم قيد  28767محل رئيسى عن ورشة تصنيع طرح حريمي ,بجهة محافظة القاهرة ش مجمع
المدارس عزبة النصر محل رقم 1
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 - 164احمد محمد احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3977
ورقم قيد  28768محل رئيسى عن بيع مواد غذائية بالجمله ,بجهة محافظة القاهرة  6ش ابوالسعود من حامد
خلف عبدا رفاعي محل
 - 165محمد عصام غازى السيد الجندى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3980ورقم قيد  28770محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة القاهرة  19شارع صالح الجعفرى
 - 166احمد عاطف الشافعي يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3981ورقم قيد  28771محل رئيسى عن تجارة مستلزمات رياضيه وتوريدات ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  7ش وهدان
قسم اول مدينة نصر وحده 157
 - 167احمد فاروق محمد عثمان الماريه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  3986ورقم قيد  28772محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية
والعلتن واالعماله ,بجهة محافظة القاهرة  17ش الخشيد الروضة غرفة من الشقة رقم  1خلفي الدور الرضي
 - 168احمد عزب زكى عزب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3987
ورقم قيد  28773محل رئيسى عن توريد وتركيب تكييفات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  25ش ابراهيم
عابدين بجوار مسجد النور المحمدى من ش التروللى امام سنترال المطريه  -بالدور الثانى  -شقه
 - 169صيدليه نسمه يحي زعلوك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3994ورقم قيد  28774محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة  28ش ابن قتيبه امتداد احمد فهيم
الحي السابع
 - 170أحمد منصور على احمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3995ورقم قيد  28775محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون
مواد الدعاية والعلن والعمالة) ,بجهة محافظة القاهرة 32ب الحى الثانى المجاورة الثالثة -شقة رقم37
 - 171احمد محمد سعيد سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3996
ورقم قيد  28776محل رئيسى عن توريد مشغولت معدنيه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  43المجاورة
السادسه التجمع الول  -شقه
 - 172احمد عبده عبدالحميد جبر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3997
ورقم قيد  28777محل رئيسى عن تجارة غلل بالعموله ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  39ش الزراق محل
 - 173محمد محمود مصطفى محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4002ورقم قيد  28778محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة ( دون الملبس العسكريه واكسسواراتها ),
بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  65شارع اسماعيل القبانى  -محل
 - 174مصطفي احمد كامل شيحه مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  4006ورقم قيد  28780محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية وخدمات نظافة ( دون اعادة تدوير
المخلفات ) فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة  30حارة احمد
مصطفي شارع مهمشة
 - 175محمود محمد عبدالباقي علي عاشور تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  4012ورقم قيد  28782محل رئيسى عن توريد مستلزمات الحضانات ووسائل التعليم ومستلزمات
مراكز ذوي الحتياجات الخاصه ( في حدود المصرح به قانونا ) ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  3ش مكرم
عبيد غرفه  fمن شقه
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 - 176علي عبدالخالق محمد فرغلي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4015ورقم قيد  28783محل رئيسى عن .بيع حديد خرده ,بجهة محافظة القاهرة  28الحي القتصادي شرق
الروبيكي محل رقم 1
 - 177اشرف رسمى للموبيليا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4016
ورقم قيد  28784محل رئيسى عن ورشه نجارة وتجميع موبيليا ,بجهة محافظة القاهرة ش الثورة حوض
العمده  -العزبه البيضاء  -محل
 - 178حسن احمد سيد على رفاعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4018ورقم قيد  28785محل رئيسى عن تجارة ملبس (فيماعدا الملبس العسكرية وإكسسواراتها) ,بجهة
محافظة القاهرة 12ش الفيومى -الميرية -محل
 - 179محمد صباح الدين محمد ريحان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4019ورقم قيد  28786محل رئيسى عن توريدات فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن
والعماله ,بجهة محافظة القاهرة  6ش الجامعة شقة  16زهراء م نصر
 - 180نبيله صموئيل مسعد ملك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4020
ورقم قيد  28787محل رئيسى عن بيوتى سنتر ( دون عمليات جراحيه ) ,بجهة محافظة القاهرة  2ش
عبدالواحد فهمى  -بالدور الرضى  -شقه 2
 - 181عاطف شحاته عطيه السيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4021
ورقم قيد  28788محل رئيسى عن توريد اكسسوارات محمول وتوريدات عامه ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  32ش مصطفي النحاس
 - 182محمد سيد احمد سيد احمد الحسينى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  4022ورقم قيد  28789محل رئيسى عن بيع عطارة وعلفه ,بجهة محافظة القاهرة  37امتداد رمسيس
 - 2محل
 - 183كريم محمد فوزى محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 4024
ورقم قيد  28790محل رئيسى عن مقاولت عمومية وأعمال التشطيب ,بجهة محافظة القاهرة عمارة 3ابراج
بدرالدين امام حى الزيتون -بالدور الول -شقة رقم3
 - 184هانى سيد مغاورى عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4025ورقم قيد  28791محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة (فيماعدا الملبس العسكرية وإكسسواراتها)
بموجب شهاده من إتحاد الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة مدخل 3بلوك160
 - 185عزة حسن السيد السيد الفرماوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4042ورقم قيد  28800محل رئيسى عن توريدات عمومية (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد
الدعاية والعلن والعمالة) ونقل بضائع ,بجهة محافظة القاهرة 3ش مكرم عبيد -الدور السادس -غرفة L
 - 186عبد المنعم محمود محمد رشيد الصباغ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  4066ورقم قيد  25152رئيسى آخر عن مطعم ,بجهة محافظة القاهرة السم التجارى عبد المنعم
محمود محمد رشيد الصباغ اسم التاجر عبد المنعم محمود محمد رشيد الصباغ السمة التجارية مطعم عنب بيروت
راس مال  10000نوع النشاط مطعم
 - 187محمد عادل زكريا بيومي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4027
ورقم قيد  28792محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها ,بجهة
محافظة القاهرة عماره  1ش الصدقاء من ش اسامه الباز عزبة زينب الوكيل ورشة

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 188محمد احمد يوسف عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4030ورقم قيد  28794محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية (فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر وادواته
والدعاية والعلن والعماله )وديكورات ومشغولت يدوية ,بجهة محافظة القاهرة  1شارع احمد شحاته ناحية
شارع الصرف الصحى العمومى
 - 189محارب اوتو تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  4031ورقم قيد
 28795محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة عقار  10ش عبدالرحمن عويضه
من ش جمال عبدالناصر محل
 - 190احمد حماده محمود نصر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4032
ورقم قيد  28796محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القاهرة  76عمارات مساكن اطلس صقر
قريش
 - 191حسين محمد حسين حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4035
ورقم قيد  28797محل رئيسى عن تجهيز مأكولت ,بجهة محافظة القاهرة  14ش عباس زعزوع الحي السابع
محل رقم 1
 - 192محمد كمال مناع عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4036
ورقم قيد  28798محل رئيسى عن بيع مخبوزات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  34ش سويقه السباعين-
محل
 - 193ناجح بكرى عبدالهادى عوض تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4038ورقم قيد  28799محل رئيسى عن مطعم بيع سمك ,بجهة محافظة القاهرة  55ش خالد بن الوليد من
مصطفى حافظ
 - 194محمد سعيد عبدالمنعم درويش تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4043ورقم قيد  28801محل رئيسى عن تجارة المطابخ والموبيليا والثاث المكتبي والتوريدات العموميه (
فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) وتوريد جميع مستلزمات
الثاث المكتبي ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  1بالعقار رقم  12ش كعب بن مالك النزهه
 - 195ابراهيم حسن محمد احمد عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  4044ورقم قيد  28802محل رئيسى عن مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربيه وفي حدود
المصرح به قانونا ,بجهة محافظة القاهرة  8شارع محمد مسعود غرفة بالدور الول
 - 196محمد جميل فوزي عبدالعاطي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4047ورقم قيد  28803محل رئيسى عن معرض ادوات منزليه ,بجهة محافظة القاهرة عقار  397ش جمال
عبدالناصر تقسيم عمر بن الخطاب
 - 197عمرو محمد نجيب محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4049ورقم قيد  28804محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات (فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر وادواته
والدعاية والعلن والعماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  2ش حوض جلبى من ش مسطرد القديم -شقه
 - 198البنداق للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  4050ورقم قيد
 28805محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  15مدخل  2عمارات البساتين المعادي
الجديده بالدور الرضي شقه رقم 2
 - 199يسرى لخدمات النقل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  4054ورقم
قيد  28806محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع (داخل جمهورية مصر العربية) ,بجهة محافظة القاهرة رقم
العقار 2ش الفاروق عمر الجزيرة القديمة -شقة
 - 200بيتر بطرس جرس جرجس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4055ورقم قيد  28807محل رئيسى عن بيع وتوزيع ادوات كهربائية ,بجهة محافظة القاهرة ش مسجد الهدي
الحوض الطويل محل
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 - 201جمال عبد الحميد احمد عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4056ورقم قيد  28808محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن
والعماله ,بجهة محافظة القاهرة  24ش مصطفي رياض مكتب رقم  8لشقة رقم 2
 - 202السيد عوض ابراهيم الرفاعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4058ورقم قيد  28810محل رئيسى عن تسويق عقارى ومقاولت عامه ( فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر
وادواته والدعاية والعلن والعماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  1أ الحى السويسرى -شقة رقم 4
 - 203انجيل نسيم لبيب نسيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4059
ورقم قيد  28811محل رئيسى عن توريدات عمومية وتوريدات ادوات مكتبية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر
والدعاية والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة عقار  7شارع غالي غرفة من مكتب
 - 204جمال عبد المسيح يسى قرياقوس تاجر فرد رأس ماله  2,000,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  4060ورقم قيد  28812محل رئيسى عن تطوير العقارى والستثمار العقارى ,بجهة محافظة القاهرة
 2-4ميدان سراى القبه برج الزيتون -الدور الثانى علوى -شقة رقم 2
 - 205محمد عبد الفتاح احمد دسوقى بدوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  4061ورقم قيد  28813محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه (فيما عدا مستلزمات
الكمبيوتر وادواته والدعاية والعلن والعماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  8ش شوشه دير الملك -الدور - 3
شقة
 - 206محمود محمد عبده محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4062
ورقم قيد  28814محل رئيسى عن بيع خضروات وفواكه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  13ابراج بدر
محل
 - 207هاني صبحي حسن صبحي المليجي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  4063ورقم قيد  28815محل رئيسى عن تقديم مشروبات فيما عدا الكحولية ,بجهة محافظة القاهرة
عقار رقم  2شارع القزازين كفر الزغاري الدور الرضي محل رقم 2
 - 208ممدوح راجى تقى اسحق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4064
ورقم قيد  28816محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية ومستلزماتها ,بجهة
محافظة القاهرة ش عبد الملك جرجس من ش عبدا رفاعى -ورشة
 - 209صابر عبد الرحمن محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4067ورقم قيد  28817محل رئيسى عن بيع طيور مجمدة ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  10شارع عبد
الرحمن نصر -محل
 - 210رحاب محمد محمود عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4069ورقم قيد  28818محل رئيسى عن تنمية موارد بشريه ( فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ) ( موافقه امنيه رقم  243لسنة  ,) 2022بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 30
عمارات المهندسين المقاولون العرب بالدور الرضي شقه رقم 1
 - 211محمد عبد الرحيم يوسف على تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4073ورقم قيد  28820محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  36ش ترعه
الهوارى عزبه شلبى -محل
 - 212حسين عبدالرحمن احمد نصار تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 4074ورقم قيد  28821محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ومقاولت ,بجهة محافظة القاهرة  2ح رمضان امين الجندي من ش
العشرين شقه
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 - 213مدحت فاروق رشدى جرس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4075
ورقم قيد  28822محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة حريمى ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  9شارع
مختار المصرى -ارض الجولف -الرضى
 - 214شريف وليم عبيد مليكه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 4079
ورقم قيد  28824محل رئيسى عن بيع مجوهرات( بعد الحصول على التراخيص الزمة من مصلحة الدمغة
والموازيين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ) ,بجهة محافظة القاهرة  12ش اسكندر مينا من ش الساقيه
 - 215احمد حسن احمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4085
ورقم قيد  28825محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة القاهرة عقار  17ب عمارات العبور صلح
سالم الدور  1شقه 1
 - 216حمدى محمد سليم خليل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4087
ورقم قيد  28826محل رئيسى عن مطعم فول وطمعية ,بجهة محافظة القاهرة عقار  84ش عزبة الهجانة -
محل
 - 217حسين حمزه حسن على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4090
ورقم قيد  28827محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة القاهرة
 15ميدان العتبة الخضرا  -الدور الرضى  -محل 4
 - 218محمد احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4093
ورقم قيد  28828محل رئيسى عن ورشة تصنيع وتوريد اخشاب بموجب شهادة اتحاد الصناعات برقم ,6076
بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  6المنطقه  1عمارات مجاورة  6الشروق  -الدور الرضى
 - 219محمد عاطف عبد الحميد حميده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 4095ورقم قيد  28829محل رئيسى عن تجارة المواسير ومستلزماتها ,بجهة محافظة القاهرة رقم العقار 56
ش متولى عويس القللى  -الدور الرضى  -محل
 - 220عادل حسن محمد حسن الطونى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  4096ورقم قيد  28830محل رئيسى عن تشطيبات ومقاولت عامة وتوريد مواد بناء ,بجهة محافظة
القاهرة 3ش مكرم عبيد -الدور السادس -غرفة F
 - 221مصطفى يوسف صلح يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 4099ورقم قيد  28831محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر وادواته والدعاية
والعلن والعماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  3ش كابول روكسى -بالدور الثالث -شقة
 - 222محمد راغب زكى على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4102
ورقم قيد  28832محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  5شارع ابو بكر
الصديق العزبه البيضاء حوض العمده بجوار مسجد ابوبكر الصديق  -محل
 - 223على ايمن على محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  4103ورقم
قيد  28833محل رئيسى عن ورشه لعمال اللوميتال ,بجهة محافظة القاهرة  47شارع الشرفا
 - 224سارة على محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4104
ورقم قيد  28834محل رئيسى عن مركز عناية بالبشرة والشعر ( فيما عدا اجراء العمليات الجراحية ) ,بجهة
محافظة القاهرة عمارة  15مجموعة ج شارع الهرام متفرغ من ش  9المقطم -الدور الول -شقة 5
 - 225أحمد نصرا حسن صالح تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 4105
ورقم قيد  28835محل رئيسى عن بيع حلوى من عجين ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9ش ذكرى انس
ك 7كفر الشرفا -محل ب
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 - 226اسلم طلعت محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 4106ورقم قيد  28836محل رئيسى عن التصدير و التوكيلت التجاريه ,بجهة محافظة القاهرة برج رقم 1
برج السراج مول ش عطيه الصوالحى منطقه  8الدور الرابع شقه رقم 8
 - 227محمد ماجد سعد السعيد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 4110ورقم قيد  28837محل رئيسى عن مقاولت وتشطيبات ,بجهة محافظة القاهرة قطعة 53كابيتال مول
خلف محكمة القاهرة الجديدة التجمع الخامس -الدور الثانى -غرفة D
 - 228رضوى احمد محمد عبدالمتجلى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 4112ورقم قيد  28838محل رئيسى عن توريدات غذائيه ,بجهة محافظة القاهرة  1ح مكه من ش القدس -
الدور الثانى
 - 254عبد الحليم للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  4171ورقم
قيد  28866محل رئيسى عن مكتب مقاوللت وتوريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماتة ودون الدعاية
والعلن ,بجهة محافظة القاهرة  2شارع احمد عويس  -مدينة السعد  -الدور الثانى
 - 229صبحى محمد ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4125ورقم قيد  28840محل رئيسى عن مكتبة بموجب موافقة امنية برقم  1017لسنة  23/2/2022فيما
عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمة ,بجهة
محافظة القاهرة عقار  6ش ياسين راغب م الثامنه  -محل 6
 - 230محمد السيد هريدي عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4126ورقم قيد  28841محل رئيسى عن مقاولت عموميه وادارة محاجر ( في حدود المصرح به قانونا ),
بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  56بلوك  32مساكن صقر قريش الحي العاشر شقه
 - 231احمد محمد الشحات السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4129
ورقم قيد  28842محل رئيسى عن تسويق عقارى بموجب شهادة الصادرات والواردات برقم ,7606بجهة
محافظة القاهرة شقة  3بالعقار  - 28مكرم عبيد  -غرفة من شقة
 - 232مصطفي احمد سيد بيومي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4130
ورقم قيد  28843محل رئيسى عن تجارة مفروشات ,بجهة محافظة القاهرة عقار  1ش سوق السمك القديم
الدور الول محل رقم 1
 - 233اشرف مسعد محمد عبدالصمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4132ورقم قيد  28845محل رئيسى عن بيع فلتر مياه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  11ش ترعة
الغزالي الدور الول بعد الرضي شقه
 - 234محروس ابراهيم احمد عبد الباقى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4133ورقم قيد  28846محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  115شارع
جسر البحر
 - 235نورالدين عبدالحميد احمد عبدالواحد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  4134ورقم قيد  28847محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون
توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2ح الرزاق ب ا توفيق
المحمدي شقه رقم 6
 - 236محمد سعيد السيد مرسي تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4136ورقم قيد  28848محل رئيسى عن مقاولت عمومية ومتكاملة ,بجهة محافظة القاهرة  10ش د حسام
الدين بسيوني م التاسعه شقة 20
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 - 237ياسمين محمد عبد الحكيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4137ورقم قيد  28849محل رئيسى عن بيع حلويات ,بجهة محافظة القاهرة عماره  8منطقه الميريلند جسر
السويس محل رقم 9
 - 238وائل يواقيم كامل عيد عطيه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4138ورقم قيد  28850محل رئيسى عن بيع اكسسوارات وصيانة الموبايل ,بجهة محافظة القاهرة  5مساكن
صقر قريش امتداد ش عبدالحميد بدوي شيراتون المطار مكتب رقم 4
 - 239حسين محمد زكريا حسين الصاوى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4139ورقم قيد  28851محل رئيسى عن تجارة مشمعات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  17أ ش مسجد
السنانيه -محل
 - 240عصام عاطف حموده حامد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4141ورقم قيد  28852محل رئيسى عن تجارة اقمشه ,بجهة محافظة القاهرة  2ش بيبرس الحمزاوي الدور
الرضي محل
 - 241حسان سيد أبوالحسن مسعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4143ورقم قيد  28853محل رئيسى عن كوفى شوب ,بجهة محافظة القاهرة 3ش عمرو بن العاص قباء
بجوار مزلقان السكة الحديد -محل
 - 242نرمين محمد السيد السعدنى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4147ورقم قيد  28854محل رئيسى عن مكتب بيع وتوزيع ملبس جاهزة حريمى (دون الملبس العسكرية
وإكسسواراتها) ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1ش فتحى كفافى مع ش  100وحدة بالدور الثانى بعد الرضى
 - 243وليد صابر احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4148
ورقم قيد  28855محل رئيسى عن منجد بلدي ,بجهة محافظة القاهرة  20احمد حافظ عوض
 - 244يوسف كمال يوسف عبد الحميد العكل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  4149ورقم قيد  28856محل رئيسى عن تجارة العدد والمسامير ولوازم الورش والتوريدات العمومية
فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  15شارع سليمان
الحلبي الدور الول بعد الرضي محل رقم  22ب
 - 245باسم ناصر عبد الراضى ابوشامه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4153ورقم قيد  28857محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة  29ش المام على ميدان
السماعيليه شقه 1
 - 246سيد سعد محمد طعيمة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4154
ورقم قيد  28858محل رئيسى عن تجارة وبيع الخشاب ,بجهة محافظة القاهرة  1مكرر المنواتى  -محل
 - 247محمد نجاح عبد الفتاح عبد النبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4155ورقم قيد  28859محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما مستلزمات الكمبيوتر وادواته والدعاية
والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة  229مدخل  1مساكن اسبيكو الجديد شقة رقم 1
 - 248هند حاتم حسين حسن بكرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4157ورقم قيد  28860محل رئيسى عن تجارة الحلويات والمشروبات (فيماعدا الكحولية) ,بجهة محافظة
القاهرة مول افينو التجمع الول -محل F10 87
 - 249ابو بكر طه خليل يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4162
ورقم قيد  28861محل رئيسى عن مكتب نقل ( خردة ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  22شارع الهوارى من
شارع المدارس  -الدور الثانى  -شقة 4
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 - 250مؤيد محمود منصور عبد العزيز السحرتي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-19
برقم ايداع  4163ورقم قيد  28862محل رئيسى عن ورشة ملبس عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها,
بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  99ش مطر سوق القنال بالدور الرضي شقة
 - 251اسعد مبروك محمود مرزوق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4164ورقم قيد  28863محل رئيسى عن بيع طيور مجمدة ,بجهة محافظة القاهرة  305الحى الرابع -
التجمع الخامس  -محل رقم 1
 - 252ريمون اسحق إبراهيم رزق تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 4165ورقم قيد  28864محل رئيسى عن تجارة سيارات وتصدير وتوريدات عمومية (فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة) وتأجير سيارات وبيع وشراء لحساب الغير ,بجهة محافظة
القاهرة 61ش نخلة المطيعى -ميدان تريومف -غرفتين من شقة رقم2
 - 253فرج محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4167
ورقم قيد  28865محل رئيسى عن تجميع المخلفات غير الخطره ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
ودون اعادة تدويرها ) ,بجهة محافظة القاهرة  1ش بسيط فرنسيس
 - 255عمر عادل فرج جمعه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  4172ورقم
قيد  28867محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه
والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  4ش بستان الكافوري بالفجاله غرفه من شقه رقم  3الدور الول
 - 256منى السيد احمد نورالدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 4173
ورقم قيد  28868محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و
العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  4أ ش ابو شعير من ش ترعه الجبل
 - 257محمد سيد احمد سيد احمد الحسينى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  4228ورقم قيد  28789رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  37امتداد رمسيس-
محل رقم د
 - 258محمد سيد احمد سيد احمد الحسينى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  4230ورقم قيد  28789رئيسى آخر عن محل خضروات ,بجهة محافظة القاهرة امتداد رمسيس -محل
رقم ه
 - 259محمد سيد احمد سيد احمد الحسينى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  4232ورقم قيد  28789رئيسى آخر عن بيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر
بالعنوان 37 /أمتداد رمسيس -محل رقم ح
 - 260محمد عيد حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4179
ورقم قيد  28869محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة القاهرة محل  5 -ش سوهاج الربعين جسر
السويس
 - 261اسلم سعيد عبده علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4180
ورقم قيد  28870محل رئيسى عن محل ملبس حريمي ,بجهة محافظة القاهرة محل ربالعقار رقم 73
عمارات السعوديه الميريه
 - 262محمد ابراهيم عبدالتواب محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4182ورقم قيد  28871محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة القاهرة ش الصرف الصحي الرئيسي
محل
 - 263ندي ياسر محمد مصطفي عزب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4184ورقم قيد  28872محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائيه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  4مدينة
الفسطاط الجاورة الثانية قسم مصر القديمة الدور الثاني فوق الرضي شقة 11
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 - 264سيد حنفي رفاعي قريشي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4186
ورقم قيد  28873محل رئيسى عن محل كشري ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  8ش تقسيم الشهيد احمد
عصمت من ش التروللي المرج الشرقيه محل
 - 265محمود عقل محمد عقل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4188
ورقم قيد  28874محل رئيسى عن المقاولت و التوريدات العموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد
الدعايه و العلن ) و التشطيبات ,بجهة محافظة القاهرة مساكن القاهره  52بلوك  5م  2شقه 4
 - 266عبد الرحمن صالح احمد ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4189ورقم قيد  28875محل رئيسى عن تجارة وبيع اكسسوارات محمول وتأجير لعب اطفال ,بجهة محافظة
القاهرة عقار رقم  27مساكن الضباط بالدور الرضي محل رقم  2من الشقة رقم 4
 - 267أحمد دردير محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4190
ورقم قيد  28876محل رئيسى عن مصنع ملبس (بموجب شهاده من إتحاد الصناعات) ,بجهة محافظة القاهرة
 8عطفة الزياتين -ح النوبى -شقة5
 - 268خير سمير شكري عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4191
ورقم قيد  28877محل رئيسى عن بيع اكسسوارات موبيل ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  11أ المجاوره
الثالثه التجمع الول محل رقم 5
 - 269وليد احمد على السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4193
ورقم قيد  28878محل رئيسى عن مصنع تشغيل معادن ,بجهة محافظة القاهرة ش احمد الخشاب من ش
السلم عزبه العرب مصنع
 - 270أية محمد عيسى فرغلى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4194
ورقم قيد  28879محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة 19ش سنان
 - 271دينا نبيل سمير ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4195
ورقم قيد  28880محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة دون الملبس العسكرية واكسسوارتها ,بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  33شارع العزيز بال محل
 - 272عشرى لتصليح الحذيه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4196
ورقم قيد  28881محل رئيسى عن تصليح احذيه ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  e21بالبدروم داخل فيوتشر
مول  4اسكان  100جنوبى
 - 273رأفت حسن حسن امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4197
ورقم قيد  28882محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة قطعه  7442ش الغد المشرق منطقه
س المقطم العليا
 - 274احمد محمد عبدالتواب غانم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4198ورقم قيد  28883محل رئيسى عن كوافير رجالي ,بجهة محافظة القاهرة  27ش محمد المقريف
 - 275اسلم محمود محمد عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4201ورقم قيد  28884محل رئيسى عن توريد و تركيب المصاعد ,بجهة محافظة القاهرة  72ش عبد
الجليل المقطم
 - 276محمد اسماعيل عبد ا السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4202ورقم قيد  28885محل رئيسى عن تجارة ادوات الصيد ( صيد بري وبحري فقط ) فيما عدا السلحة
والذخيرة وخدمات النترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة بموجب موالفقة امنيه رقم  2271لعام ,2021
بجهة محافظة القاهرة عقار  8ش جعغر الصادق محل
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 - 277عماد علي عيسي عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4203ورقم قيد  28886محل رئيسى عن تجارة الجهزة الكهربائية والثاث المنزلي ,بجهة محافظة القاهرة
 8ش الزهور -الهجانة-محل
 - 278رجب رايف محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4205
ورقم قيد  28887محل رئيسى عن مطعم فول ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  9أ بلوك  31ش نورالدين
بهجت الحي الثامن محل
 - 279السيد السعيد السيد علي الصياد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4210ورقم قيد  28888محل رئيسى عن بيع وتصنيع الوميتال ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم  3السويقه
القطاميه التجمع الثالث
 - 280محمد علي عبد السلم علي تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4211ورقم قيد  28889محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر وادواته
والدعاية والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة  16شارع مستقبل  3القطامية شقة رقم 12
 - 281عمرو عبدالعظيم عباس عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4212ورقم قيد  28890محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة 2شارع سلح المهندسين
حدائق حلوان المعصرة -محل
 - 282رشا اسماعيل محمود فهمي تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4216ورقم قيد  28891محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  130شارع ترعة السطوحية
الفلحة محل
 - 283سعودي لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4223ورقم قيد  28892محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة القاهرة عقار  34ش صلح
الدين حامد نافع محل 2
 - 284راضي محمد خضير مليجي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4224ورقم قيد  28893محل رئيسى عن بيع وتركيب كاميرات مراقبه ماعدا الكاميرات اللسلكية ,بجهة
محافظة القاهرة المول المقام علي القطعة  36المركز العالمي  5مركز خدمات التجمع الخامس الول محل رقم
406
 - 285ساهر محمد صادق محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 4225ورقم قيد  28894محل رئيسى عن توريدات عمومية (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد
الدعاية والعلن والعمالة) ورفع مخلفات دون إعاده تدويرها ,بجهة محافظة القاهرة 3ش محمد عبده قايتباى -شقة
بالدور الثانى
 - 286ميشيل ميخائيل عريان ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4235ورقم قيد  28895محل رئيسى عن ورشة تشغيل مصوغات ,بجهة محافظة القاهرة  27حارة اليهود
القرائين الدور الرابع ورشة 11
 - 287حمدي عطا عبدالخالق عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4237ورقم قيد  28896محل رئيسى عن بيع اجهزه كهربائية ومنزليه واثاث واناره ,بجهة محافظة القاهرة
العقار رقم  3حارة سرياكس درب سعاده محل دورين
 - 288سيد فايز عبدالحليم العطار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4238
ورقم قيد  28897محل رئيسى عن مكتب رحلت ( دون الرحلت السياحيه وداخل جمهورية مصر العربيه ),
بجهة محافظة القاهرة  1ش عبدالغني السيد
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 - 289فادى رمزى جاب ا جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4239ورقم قيد  28898محل رئيسى عن تجارة لعب اطفال ,بجهة محافظة القاهرة  10ش الفتح من حدائق
ناصر بجوار ش طلخا  -محل
 - 290كرم محمد ابوبكر سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4241ورقم قيد  28899محل رئيسى عن معرض بدل رجالي ,بجهة محافظة القاهرة عماره رقم  17ب
عمارات العبور ش صلح سالم امام بانوراما  6اكتوبر محل رقم 8
 - 291رامي سعد ابراهيم موسي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4242
ورقم قيد  28900محل رئيسى عن ورشة تشغيل مصوغات بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من مصلحة
الدمغة والموازيين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخليه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  6حارة الشافعي
برجوان الخرنفش ورشة
 - 292ابراهيم مصطفي ابراهيم محمد هرهش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  4246ورقم قيد  28902محل رئيسى عن مطعم تقديم مأكولت ,بجهة محافظة القاهرة  31ش رمسيس
برج الياسمين ميزانين من ش بغداد الكوربه محل
 - 293محمد فايز محمد هاشم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4248
ورقم قيد  28903محل رئيسى عن صيانة الجهزه الكهربائية ,بجهة محافظة القاهرة ق  8ب  2ش حسين
كامل برج الزهور  2المنطقه العاشره الدور الرضي محل رقم 6
 - 294ساميه فتحي فرج عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4249ورقم قيد  28904محل رئيسى عن تجارة وتوريد ادوات النظافه ومستلزماتها ,بجهة محافظة القاهرة 6
أ ش جواد حسني الدور الرضي محل رقم 1
 - 295ايمان السيد شعبان بركات تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4252
ورقم قيد  28905محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  26عمارات القوات المسلحه زهراء مدينة نصر شقه 3
 - 296ربيع علي حسن علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4253
ورقم قيد  28906محل رئيسى عن توريد ومقاولت مواسير استانلس ,بجهة محافظة القاهرة ش فاروق النجار
من ش المدرسه كفر ابوصير محل بالدور الرضي
 - 297بسنت رمضان وهبه اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4256ورقم قيد  28907محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها,
بجهة محافظة القاهرة عقار  1ش شهدي ارض عماد الدين نصر المنطقة الصناعية ورشة
 - 298بخيت لنقل القمامة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  4259ورقم
قيد  28908محل رئيسى عن نقل قمامه دون اعادة تدويرها ,بجهة محافظة القاهرة ق  32ب  51ش محمد
رضوان م  12الحى العاشر  -الدور الرضى  -حجرة من شقة
 - 299محمد عصام الدين حسن خيري مصطفي شوقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  4260ورقم قيد  28909محل رئيسى عن تسويق الكتروني وتصدير وتوريدات
بموجب موافقة امنيه رقم  2495لعام  ( 2021فيما عدا ادوات الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن والعماله
والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار  7ش
وهدان من ش الطيران وحده 47
 - 300وليد نشأت وليم كرلص تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4261
ورقم قيد  28910محل رئيسى عن ورشة بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  3ش مستجد من ش
الدسوقي عامر ترعة الجبل
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 - 301عمار مراد محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4262
ورقم قيد  28911محل رئيسى عن مكتبة ( دون التصوير المستندات ) ,بجهة محافظة القاهرة  10ش البيطار
خلف جامع الزهر  -الباطنية ( المقر يزى سابقا ) -محل
 - 302مينا رمزي غبروش قسط تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4264
ورقم قيد  28912محل رئيسى عن تجارة قطع غيار التوكتوك وتوريدات فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر
والدعاية والعلن والعماله ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  3ش الربعين عين شمس الغربيه
 - 303محمد عويس رياض حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4265
ورقم قيد  28913محل رئيسى عن بيع دواجن مجمده ,بجهة محافظة القاهرة عقار  9ش كوبري القبه محل
 - 304جورج معوض رزق جاد ا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4269ورقم قيد  28914محل رئيسى عن تجارة حدايد ولوازم العمارات ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3
ش الزيتون محل
 - 305جاد ا لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  4270ورقم قيد  28915محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة ق  4ب
 10ش فهمي علي الحي العاشر الدور الرضي شقة
 - 306سعيد علي عبد الظاهر ندا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4271
ورقم قيد  28916محل رئيسى عن مغسلة السيارات ,بجهة محافظة القاهرة سوق الجيزة تجاري ب  15محل
1
 - 307وليد محمد عبدالحليم غالى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4272
ورقم قيد  28917محل رئيسى عن محمصه وتسالى ,بجهة محافظة القاهرة  54بلوك  5بمنطقه الكرافت زون
 مدينتى - 308صيدلية ميشيل عادل فهمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4278ورقم قيد  28918محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  84شارع نجاتى سراج
قطعه  22المنطقة الثامنة  -محل رقم 6
 - 309احمد عطية محمد شرف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4279
ورقم قيد  28919محل رئيسى عن التسويق العقاري ,بجهة محافظة القاهرة  17ش  8علي  1ب منتجع النخيل
التجمع الول الدور الرضي شقة رقم 1
 - 310سوميه صبحي ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 4288ورقم قيد  28925محل رئيسى عن اتيليه حريمي ,بجهة محافظة القاهرة  128أ ش جسر السويس
الدور الول شقه
 - 311ماريهام اميل شوقي حكيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4299
ورقم قيد  28927محل رئيسى عن توريد مستحضرات تجميل واكسسوار (دون الدويه ) ,بجهة محافظة
القاهرة  31ش الفضل روض الفرج بالدور الثالث رقم  6غرفه من شقه
 - 312دينا رياض حسانين الطحان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4301
ورقم قيد  28929محل رئيسى عن تجارة زجاج ملون ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  8و  10ش خان
جعفر المتفرع من ش المشهد الحسيني الدور الرضي محل رقم 6
 - 313السيد عبدالرحمن احمد الفقى تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4282ورقم قيد  28920محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها,
بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  6ش سليمان الفارسى من ش عمار بن ياسر  -محل
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 - 314محمد علي محمد علي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4283
ورقم قيد  28921محل رئيسى عن تجهيز معارض ومؤتمرات وتوريد مطبوعات فيما عدا توريد العماله
واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بموجب
موافقة امنيه رقم  9070لعام  ,2021بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  97شارع عزيز المصري جسر السويس
بالدور الثاني شقة
 - 315شادى نسيم رفلة ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4286
ورقم قيد  28923محل رئيسى عن مطعم ماكولت سريعة ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3شارع كوم أمبو-
محل
 - 316اسامة حلمى قسطندى جرجس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4292ورقم قيد  28926محل رئيسى عن توريد اغذية ومشروبات فيما عدا الكحوليه ,بجهة محافظة القاهرة
 2ش السلم من ش عبد الفتاح ابوريه مدينة التوحيد  -محل
 - 317عبدالحميد احمد علي احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4300
ورقم قيد  28928محل رئيسى عن تشطيب المباني ,بجهة محافظة القاهرة  52ش عبدالحارث عزبة خير ا -
محل بالدور الرضي
 - 318أميرة إبراهيم أحمد إبراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4302ورقم قيد  28930محل رئيسى عن تجارة العطارة جمله وتجزئة ,بجهة محافظة القاهرة 1ش فيليب
حنا -الدور الرضى -محل
 - 319وليد محمد نصر عبدالله تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4303
ورقم قيد  28931محل رئيسى عن بيع خضار ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  22ش الخراطين -محل
 - 320شعبان سيد ابو بكر جابر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4305
ورقم قيد  28932محل رئيسى عن ورشة كستره قماش بموجب شهادة اتحاد الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة
العقار رقم  12شارع مكه المكرمه من شارع جمال عبد الناصر ابو العز
 - 321محمد جمال احمد حمدان تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4306
ورقم قيد  28933محل رئيسى عن توريدات عموميه (فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعايه
والعلن ودون توريد العمالة) ,بجهة محافظة القاهرة  3شارع مكرم عبيد -بالدور السادس-وحدة c1
 - 322محمدعبدالحميد امام سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4307
ورقم قيد  28934محل رئيسى عن توريدات وتجارة مسامير وصواميل وورد بكافة انواعها واسلك وحديد
بكافة انواعه وكاوتش ولوازم تثبيت سباكه وجلود وجميع انواع ادوات شد وربط وخراطيم ,بجهة محافظة القاهرة
56و  58ش السبتية  -بولق ابو العل  -الدور الميزانين  -محل رقم 30
 - 323اسلم محمد عبدالجيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4308ورقم قيد  28935محل رئيسى عن تصدير عام للغير نظير عموله ,بجهة محافظة القاهرة  3ش مسجد
الرحمن
 - 324جاد عبدالمنعم عبدالسلم خضر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4310ورقم قيد  28936محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة وحده رقم  1بالدور الول
عماره  14للمرحله  2زهراء مدينة نصر
 - 325حازم احمد علي عبدالعاطي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4311ورقم قيد  28937محل رئيسى عن مكتب توريد احذيه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1عطفة الشيخ
مسعود درب القماعيه شقه
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 - 326عمرو حسين السيد عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4313ورقم قيد  28938محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه
و العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  34ش الخرنفش الدور  4شقه رقم 16
 - 327محمد علي مصطفي علي ابوالحسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  4315ورقم قيد  28939محل رئيسى عن توريدات عامه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  93ش المدينه المنوره شقه رقم 101
 - 328محمود رشيد عبدالسلم سكران تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4320ورقم قيد  28940محل رئيسى عن تركيب كاميرات مراقبة وانتركم(فيما عدا الكاميرات اللسلكيه),
بجهة محافظة القاهرة عقار  543ش ش احمد الزمر الحي العاشر -شقه
 - 329محمد محمود سامى محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4321ورقم قيد  28941محل رئيسى عن تجارة الدوات الكهربائية ,بجهة محافظة القاهرة عقار 14ش
زكريا احمد  -الرضى  -محل
 - 330عمرو حسين محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4322
ورقم قيد  28942محل رئيسى عن مكتب توريدات خامات بلستيكيه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  5حارة
مصطفي طنطاوي من ش ترعه القبة -دور خامس -شقه 1
 - 331نهى نعيم صالح عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4324
ورقم قيد  28943محل رئيسى عن بيع خردوات واكسسوارات وهدايا ,بجهة محافظة القاهرة عقلر رقم  5ش
طلمبات الخزان  -محل
 - 332سمر محمد نجيب عبدالهادي عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  4329ورقم قيد  28944محل رئيسى عن بيع ملبس ومقتنيات مستعملة ,بجهة محافظة القاهرة 19
عمارات رابعه الستثماري محل 4
 - 333عاطف حسب ا توفيق عمران تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 4334ورقم قيد  28945محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائية ونجف ,بجهة محافظة القاهرة 27ش هارون
الرشيد -محل
 - 334سامح سيد عبد السلم ادم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 4335
ورقم قيد  28946محل رئيسى عن بوفيه ,بجهة محافظة القاهرة  20محل ش الدرب الصفر  -بالضى شمال
المدخل
 - 335ايهاب صبحي عبد المنعم عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  4338ورقم قيد  28947محل رئيسى عن توريد الواح جبسيه واكسسوارتها ,بجهة محافظة القاهرة
عقار رقم  27ش الشرطة بركه الحاج محل
 - 336محمود ابراهيم المرسى ابوفايد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4339ورقم قيد  28948محل رئيسى عن توريدات عموميه ونقل بضائع ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و
مواد الدعايه و العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  4ش بطرس غالى روكسي شقه رقم 6
 - 337عماد رفعت شكرى جريس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4341ورقم قيد  28949محل رئيسى عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية
والعلن ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  8ش محمد ابو الخير  -غرفه من شقه
 - 338حسن محمود عبد الحق محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4342ورقم قيد  28950محل رئيسى عن تصنيع مشغولت ذهبيه لحساب الغير بعد الحصول علي التراخيص
اللزمة من مصلحة الدمغة والموازيين التابعه لوزراة التموين والتجارة الداخليه ,بجهة محافظة القاهرة  14ش
اليهود القرائيين الدور الخامس ورشة رقم 5
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 - 339حسن عبد الرحمن حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4343ورقم قيد  28951محل رئيسى عن مصنع تشغيل معادن ,بجهة محافظة القاهرة  5ش مصطفي مرزوق
من احمد الخشاب
 - 340سحر منصور جميل نعمان تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4344ورقم قيد  28952محل رئيسى عن اتيليه حريمي ,بجهة محافظة القاهرة عقار  28ش سلمة الويفي
محل  3وسط محلين
 - 341كيرلس عبيد عزيز عبيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4347
ورقم قيد  28953محل رئيسى عن بيع اكسسوار الملبس فيما عدا اكسسوار الملبس العسكرية ,بجهة محافظة
القاهرة  9ش ابو الحسن خلف فندق فلسطين بالدور الرضي محل رقم 4
 - 342صفوت محمد السيد عبد العال تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4353ورقم قيد  28954محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبية فيما عدا الدوية ,بجهة محافظة القاهرة
قطعة  32بلوك  51ش محمد رضوان م  12الحى العاشر الدور الرضى  -حجرة من شقة
 - 343خالد حسن احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4354
ورقم قيد  28955محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن
والعماله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  27بلوك  12ايزيس القاهرة اول طريق مصر اسماعيليه الصحراوي
الدور الرضي شقة رقم 1
 - 344سلوى محمد عطيه عبد الخالق ابو الريش تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  4355ورقم قيد  28956محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القاهرة  12ش صالح
اسماعيل عين شمس الغربيه
 - 345رجب جمعه على دياب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4357
ورقم قيد  28957محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2ش احمد بدوى  -شقة
 - 346احمد عبد العليم عبد الوهاب عبد العليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  4358ورقم قيد  28958محل رئيسى عن بيع موبايلت واكسسوارت موبايلت ,بجهة محافظة القاهرة
 25ش الورشة عزبة الهجانه محل
 - 347ابو بكر عبد الرحيم محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4359ورقم قيد  28959محل رئيسى عن توريدات كهربائيه بانواعها و توريدات عامه ( فيما عدا الكمبيوتر
ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  33ش عبد العظيم القلمى منطقه السادسه
دور ارضى شقه
 - 348محمد حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4361
ورقم قيد  28960محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  4شارع محمد محمود
من شارع زين العابدين ع خير ا  -مكتب
 - 349هاني مصطفي امام صالح تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4362
ورقم قيد  28961محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن
والعماله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  13بلوك  82شارع صقر قريش غرفة من شقه
 - 350رأفت عماد اديب جورجي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 4363
ورقم قيد  28962محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  1شارع ابن العوام ناصيه
 44شارع عبد الرحمن الرافعي الدور الرضي فوق البدروم محل رقم 2
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 - 351محمد عبد الحميد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4364ورقم قيد  28963محل رئيسى عن مخبز نصف الى ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  14شارع ابو
عوف من شارع حسن التهامى
 - 352عبد العزيز محمد عبد العزيز علي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4365ورقم قيد  28964محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة القاهرة  3ش زكي رياض من
ش احمد الريس
 - 353محمد حسن يوسف درويش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4366ورقم قيد  28965محل رئيسى عن ورشة تشغيل معادن بموجب شهادة اتحاد الصناعات برقم
 ,290218بجهة محافظة القاهرة  17حارة الشيخ عبدا خلف عقار  14سكة سوق الزلط  -محل
 - 354محمد رجب منصور حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4369ورقم قيد  28967محل رئيسى عن توكيلت تجارية ,بجهة محافظة القاهرة 50بلوك  66شارع عبدا
بن طاهر  -شقة  -بالدور الرضى
 - 355عامر شعبان محمد عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 4376ورقم قيد  28968محل رئيسى عن تجارة مواد تعبئة وتغليف ,بجهة محافظة القاهرة عقار  39شارع
الجيش الدور الرضي محل
 - 381سعيد احمد سعيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4416
ورقم قيد  28994محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  76شارع احمد
اسماعيل من شارع احمد عصمت  -برج الياسمين  -شقة
 - 356بخيت استيل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  4377ورقم قيد
 28969محل رئيسى عن بيع خامات استانلس والتصدير والستيراد فيما عدا الفقرة  36من المجموعة 6
والمجموعة  ,19بجهة محافظة القاهرة شارع ترعة اسكندر من شارع وسط البلد امام قهوة عمر  -الدور الرضى
 محل - 357اسلم كامل سالم حسين تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4378
ورقم قيد  28970محل رئيسى عن توريدات عامه ومقاولت عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية
والعلن ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  6ش الحرمين  -قباء جسرالسويس  -شقة
 - 358ملك ماهر مترى عطيه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4381
ورقم قيد  28971محل رئيسى عن توريدات كهربائية ,بجهة محافظة القاهرة  13شارع بستان الدكة  -الدور
الول فوق الرضى  -وحدة 19
 - 359أحمد لتعبئة المواد الغذائية والتمور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  4382ورقم قيد  28972محل رئيسى عن تعبئة المواد الغذائية والتمور (بموجب شهاده من إتحاد
الصناعات) ,بجهة محافظة القاهرة عقار 36ش فلسطين -محل
 - 360اسعد صابر خليل جرجس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4383
ورقم قيد  28973محل رئيسى عن توريد و توزيع المواد الغذائيه و اداره المطاعم و الكافيهات و الكافيتريات
و البوفيهات ,بجهة محافظة القاهرة  3021أ شقه بالدور الرضى عمارات الضباط زهراء م نصر
 - 361حمدى عبدالهادى مجاور مهدى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4384ورقم قيد  28974محل رئيسى عن تسويق عقارى بموجب شهادة الصادرات والواردات برقم ,7164
بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  93ش الشباب الشمالى التجمع الول  -وحده رقم  1مكتب 2
 - 362عبد ا ابراهيم سليمان سيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  4386ورقم قيد  28975محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم  17مول ايليت
اسكوير قطعه فرعيه خدمات  3المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس محل
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 - 363صبرى حنفى محمود خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4387ورقم قيد  28976محل رئيسى عن ورشه اصلح السيارات ,بجهة محافظة القاهرة شارع خليل السيد
من المشغل محل
 - 364اسامه فاروق فالح جاد ا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4388
ورقم قيد  28977محل رئيسى عن تجاره ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة  8ش سيدى عبد القادر
البيدق
 - 365صيدلية دينا احمد بركه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4389
ورقم قيد  28978محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة القاهرة ق  2s3s 4s 5s 1sمركز خدمات
المثلث التجارى منطقة مثلث الدبلوماسين التجمع الخامس  -محل
 - 366جمال بكرى ثابت حسانين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4391
ورقم قيد  28979محل رئيسى عن تجاره الحذيه والكوتشيات جمله ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 20
شارع المنجدين الغورية  -الدور الرضى  -محل
 - 367محمد عزوز سيد سعيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4392
ورقم قيد  28980محل رئيسى عن بيع عصائر و ايس كريم ,بجهة محافظة القاهرة  73ش هارون الرشيد
ناصيه ابو بكر الصديق
 - 368مياده مطيع خليل أبوالسعود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4393
ورقم قيد  28981محل رئيسى عن بيع مصوغات (بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة الدمغة
والموازين التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية) ,بجهة محافظة القاهرة عقار 9ش المشروع ع شمس الغربية-
محل
 - 369زين العابدين لتجميع الخشاب والنجاره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  4395ورقم قيد  28982محل رئيسى عن تجميع الخشاب والنجاره بوجب شهادة اتحاد
الصناعات ,بجهة محافظة القاهرة عقار  3ش انس ابن مالك خلف سور الجيش  -الرضى  -محل
 - 370ريمونده يشرى جرجس عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4396ورقم قيد  28983محل رئيسى عن التوريدات العموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد
الدعايه و العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  4ب شارع التبر حمامات القبه ميدان بن سندر الدور الرضى مكتب
 - 371عادل نادى رشدى غالى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4397
ورقم قيد  28984محل رئيسى عن ورشة نجارة (بموجب شهاده من إتحاد الصناعات) ,بجهة محافظة القاهرة
ش إبراهيم الصياد ش فاروق أبو موسى من ش محمد نجيب
 - 372احمد رمزى شحتو عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4399ورقم قيد  28985محل رئيسى عن مطعم اسماك ,بجهة محافظة القاهرة رقم العقار  12ش رشدى محل
رقم 3
 - 373رباب حلمى محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4401ورقم قيد  28986محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه و اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة القاهرة 8
فتحى عطيه طره البلد
 - 374دعاء فتحى محمد على تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4403
ورقم قيد  28987محل رئيسى عن مقاولت عامة وتشطيبات داخلية ,بجهة محافظة القاهرة  4ش عمارات
الوقاف
 - 375شعبان حمدى شعبان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4404ورقم قيد  28988محل رئيسى عن مصنع ملبس (بموجب شهاده من إتحاد الصناعات) ,بجهة محافظة
القاهرة ب 179م 2شقة2
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 - 376جمال محمود على عمار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4407
ورقم قيد  28989محل رئيسى عن تجاره العدد و اللت الورش و المصانع و التوريدات العموميه ( فيما عدا
الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه و العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  15شارع سليمان الحلبى الدور الول
بعد الرضى وحده 17
 - 377محمد رضا سليمان سلومة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4409
ورقم قيد  28990محل رئيسى عن تصدير وتوكيلت تجارية وتوريدات عمومية (فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10شارع الرشيدى المنيرة-
شقة
 - 378ابراهيم محمد احمد سلم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 4412
ورقم قيد  28991محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  15ش مسجد الرحمن من
ش امين حماده المرج الغربيه محل
 - 379كريمه مهدى احمد مهدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4413ورقم قيد  28992محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته
ودون الدعاية والعلن ,بجهة محافظة القاهرة  43شارع عين شمس ناصية نظيف  -شقة
 - 380سيد حسن حفنى مراد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  4414ورقم
قيد  28993محل رئيسى عن ورشه دوكو سيارات ,بجهة محافظة القاهرة  17ش البهنساوى قايتباى
 - 382هانى عبدالمسيح عوض عبد المسيح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4417ورقم قيد  28995محل رئيسى عن توريد وبيع وصيانة فلتر مياه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم
ش الكندى منشية البكرى  -شقة رقم 1
 - 383محمد أحمد عبدالمنعم أحمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 4421ورقم قيد  28996محل رئيسى عن توريدات عمومية (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد
الدعاية والعلن والعمالة) ومقاولت عامة ,بجهة محافظة القاهرة 26ش الهوارى امتداد نادى البركة
 - 384ابراهيم على بدوى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4474ورقم قيد  28320رئيسى آخر عن بيع سجائر ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  15شارع دسوقى عبد
ربه مدينه الندلس محل رقم 2
 - 385احمد عبد المعطى عطيه محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4422ورقم قيد  28997محل رئيسى عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها ,بجهة
محافظة القاهرة  57شارع  26يوليو  -بولق ابو العل  -محل رقم 1
 - 386رامى مجدى السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4424
ورقم قيد  28998محل رئيسى عن تسويق الكترونى بموجب موافقه امنيه رقم ( )326لسنه ( ,)2021بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  26ارض وزاره الماليه الميراج التجمع الول الدور الرضى محل
 - 387سعيد عاشور ليسى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4425ورقم قيد  28999محل رئيسى عن صناعه الثاث ,بجهة محافظة القاهرة  4ش عاشور السرياقوسى
 - 388احمد محمد السيد محمد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4426ورقم قيد  29000محل رئيسى عن ادارة محلت عصائر ومطاعم وكافيهات ومأكولت وحلويات
ومشروبات ساخنه وبارده دون الكحوليه ,بجهة محافظة القاهرة  133عمارة التوفيق ( اسكان افراد القوات المسلحه
) ش الطيران محل هـ
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 - 389عمرو ربيع عبد اللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4432ورقم قيد  29001محل رئيسى عن مكتب توريد وتوزيع منظفات ,بجهة محافظة القاهرة  2ش الشهيبي
من ش مؤسسة الزكاه
 - 390محمود سيد مأمون محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4433
ورقم قيد  29002محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة (دون الملبس العسكرية وإكسسواراتها) ,بجهة
محافظة القاهرة 5عطفة الرسام -الغورية
 - 391صابرين فخري جيد مرقص تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4435ورقم قيد  29003محل رئيسى عن مأكولت ومشروبات تيك اواي ,بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1
و  2بالعقار  14شارع المستشفي
 - 392محمود يسري زكي محمود عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  4437ورقم قيد  29004محل رئيسى عن كافيه لبيع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحوليه ,بجهة
محافظة القاهرة  98عمارات المل الوتوستراد مدينة المل محل
 - 393ياسر جمال محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4438
ورقم قيد  29005محل رئيسى عن تسويق الكتروني فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه شريطة وجود عقد الجهه المانحه العليا للنترنت مختوما ( موافقه امنيه رقم
 202لسنة  ,) 2021بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1671الحي الول الهضبه الوسطي المقطم الدور الول
وحده رقم 1
 - 394محمد احمد فرغل زيدان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4439
ورقم قيد  29006محل رئيسى عن توزيع اجهزه كهربائية وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته
ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  32مصطفي النحاس
 - 395بيشوي سمعان خلف مهني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4440
ورقم قيد  29007محل رئيسى عن ورشة تشغيل مصوغات بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من مصلحة
الدمغه والموازيين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخليه ,بجهة محافظة القاهرة  3عطفه زمردة حارة اليهود
الرابع فوق الرضي ورشة رقم 21
 - 396محمد رفعت عبدالجواد اغا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4441ورقم قيد  29008محل رئيسى عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت واكسسواراتها ,بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  9مجاوره  4التجمع الول بالرضي محل رقم 5
 - 397محمود فتحي عثمان ابو العل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4443ورقم قيد  29009محل رئيسى عن صيانة وتوريد وتركيب اجهزة التكييف والجهزة الكهربائية ,بجهة
محافظة القاهرة مول طيبه ش الحي  3بجوار مول عنابه التجاري التجمع الخامس محل
 - 398اشرف زين العابدين حمدون حراجي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  4445ورقم قيد  29010محل رئيسى عن بيع كاوتش وترصيص وضبط زوايا ,بجهة محافظة القاهرة
بلوك رقم  15مساكن الحرفيين مدينة السلم محل رقم 5
 - 399مؤسسة عبدالعزيز لبيع وتجارة اكسسوارات المحمول تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  4454ورقم قيد  29012محل رئيسى عن بيع وتجارة اكسسوارات المحمول,
بجهة محافظة القاهرة  11ش  9مساكن اطلس المقطم بالرضي محل
 - 400طنطاوي شكري ندا عبدالشافي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4456ورقم قيد  29013محل رئيسى عن محل بيع منظفات ,بجهة محافظة القاهرة  13ب منشية جبريل

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

Page 33 of 75

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 401اشرف عبدالفتاح احمد حجاج الدهتوري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  4457ورقم قيد  29014محل رئيسى عن تجارة شنابر نظارات شمسيه ,بجهة محافظة القاهرة  186ش
التحرير محل بالدور الرضي رقم 1
 - 402احمد شعبان امين حسين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4460
ورقم قيد  29016محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة القاهرة  10ش اللواء السلمي متفرع من ش
المزرعه محل رقم 1
 - 403محمد احمد يوسف احمد تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 4461
ورقم قيد  29017محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة القاهرة  297ش ترعة الجبل محل رقم 3
 - 404احمد السيد عبدالعظيم عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4465ورقم قيد  29018محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2ش عبدالفتاح عطوه
ترعة الجندي الدور الرضي شقه رقم 2
 - 405احمد رمضان عارف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 4468ورقم قيد  29019محل رئيسى عن توريد وتوزيع الملبس الجاهزه ( فيما عدا الملبس العسكريه
واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة القاهرة بلوك  5مدخل  2ش مساكن المحموديه المقطم شقه رقم 9
 - 406عبدالمطلب مرسى عبدالمطلب إسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  4469ورقم قيد  29020محل رئيسى عن بيع مسامير ,بجهة محافظة القاهرة 44ش السبتية فاترينة 7
بولق ابوالعل
 - 407حسين على احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4519
ورقم قيد  24815رئيسى آخر عن مخبز افرنجى ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  13حى  2مجاوره  2محل
رقم 7
 - 408محمود طارق نور الدين محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  4475ورقم قيد  29021محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد
الدعايه و العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  7شارع وهدان وحده رقم 172
 - 409سيد فتحي جمعه حسن شعبان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4476ورقم قيد  29022محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة القاهرة  4ش طلخا القصيرين محل
 - 410نادر فيكتور سعد زخاري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4482
ورقم قيد  29024محل رئيسى عن توريدات مهمات مكاتب ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  16أ ش محمد
سعيد من ش سمعان محل
 - 411محمد رمضان محمود عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4486ورقم قيد  29025محل رئيسى عن مصنع ملبس دون الملبس العسكرية واكسسواراتها ,بجهة
محافظة القاهرة شارع محمد شيشع من شارع مصطفي نصار شقة
 - 412هشام عوض ابوسريع حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4487ورقم قيد  29026محل رئيسى عن توريد قطع غيار ( سيارات ) لجهات ملزمه بالخصم والضافه,
بجهة محافظة القاهرة  50ش باحثة الباديه الدور الرضي شقه رقم 2
 - 413وليد ابراهيم محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4489ورقم قيد  29028محل رئيسى عن بيع بن ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1كورنيش النيل ش
مدرسة النصر مدخل النخل حدائق حلوان محل
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 - 414صلح علي عبد العليم علي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4490
ورقم قيد  29029محل رئيسى عن تجارة قطع غيار واكسسوار السيارات ,بجهة محافظة القاهرة رقم العقار 7
ش البورصة التوفيقية الدور الرضي محل رقم 1/42
 - 415احمد شعبان عوض هاشم بخيت تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4493ورقم قيد  29030محل رئيسى عن توريدات ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  9مساكن بحري مشروع ناصر الميريه محل
 - 416نرمين مصطفي احمد عبدالقادر الحناوي تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  4496ورقم قيد  29031محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته
ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ) واعمال الصيانه المتنقله لجميع فلتر المياه ,بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم  55ش جمال الدين دويدار منطقه  8الدور الرضي شقه
 - 417ناهد نصرا توفيق فهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4498
ورقم قيد  29032محل رئيسى عن اقامة وتنظيم معارض ومؤتمرات بموجب موافقة امنية  2708بتاريخ
 18/5/2022فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص الزمة ,بجهة محافظة القاهرة  14ش الشيخ
 الدور السابع  -شقة رقم 14 - 418رشا بدوى محمد كامل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4499
ورقم قيد  29033محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائية نصف جمله والحلويات الجافة نصف جمله ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم 12ش متولى عبدالفتاح عزبة بلل -محل
 - 419خالد موسي نجيب البرهمتوشي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4500ورقم قيد  29034محل رئيسى عن توزيع اجهزة تكييف ,بجهة محافظة القاهرة عقار  15بلوك 42
عماره  20محل  4ش هشام لبيب
 - 420ساره حسين صادق محمد زلط تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4510ورقم قيد  29035محل رئيسى عن تجاره و تحميص البن و طحن البن و بيع مشروبات ( دون
الكحوليه) ,بجهة محافظة القاهرة عماره  39ش موسى بن نصير المطل على البرامكه الحى السابع محل 39
 - 421هند عبد الناصر على الصادق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4511ورقم قيد  29036محل رئيسى عن ورشة ضبط الزوايا ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3ش ترعه
الطوارى  -مدينة قباء  -محل
 - 422نجوى ويصا دميان لوندى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4513
ورقم قيد  29037محل رئيسى عن خدمات نظافه ( جمع مخلفات دون اعاده تدويرهاو تنظيف الواجهات
الخارجيه للمنشات ) ,بجهة محافظة القاهرة  27ش محمد عبدا دراز محل رقم 9
 - 423محسن محمد أنور أمين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4517
ورقم قيد  29038محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة (فيماعدا الملبس العسكرية وإكسسواراتها) ,بجهة
محافظة القاهرة ارابيل بلزا التجمع الخامس -وحدةF1 -13
 - 424هبه عيد عفيفي عمر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  4521ورقم
قيد  29039محل رئيسى عن صالون حلقة رجالي ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  28مجاورة رقم  1الحي
الول  0محل رقم 1
 - 425اشرف جمال عبد المنعم عبد اللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  4522ورقم قيد  29040محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات واكسسوارها ,بجهة محافظة
القاهرة عقار  8عمارات مصر للتعمير امتداد مصطفى النحاس  -بجوار مسجد المعصراوى  -محل
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 - 426عمرو محمد سيد احمد ابو الروس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4525ورقم قيد  29041محل رئيسى عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها ,بجهة
محافظة القاهرة  3الرقابة الدارية من شارع المشير احمد اسماعيل محل رقم  4قطعة 2
 - 427أحمد أيمن أحمد فراج السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 4529ورقم قيد  29042محل رئيسى عن التوريدات (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية
والعلن والعمالة) ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 10شارع حسن الحداد -شقة
 - 428أندرو أنور فضل أسحق تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 4530
ورقم قيد  29043محل رئيسى عن توريدات عمومية (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية
والعلن والعمالة) ,بجهة محافظة القاهرة قطعة 2/1169مكرر مربع الوزراء بجوار الكاديمية -شيراتون -بالدور
الرضى -حجرة من شقة
 - 429محمد عبد العظيم محمد عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  4531ورقم قيد  29044محل رئيسى عن تجارة حديد ,بجهة محافظة القاهرة  2هـ تنظيم سوق العصر
القديم محل
 - 430محمود عبدالعظيم محمود عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  4532ورقم قيد  29045محل رئيسى عن تجارة حديد والمعادن ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 21
ش الواسطى بولق ابوالعل  -الدور الرضى  -محل
 - 431احمد حسن ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4534
ورقم قيد  29046محل رئيسى عن ورشة نجارة موبيليا بموجب شهادة اتحاد الصناعات ,بجهة محافظة
القاهرة  39ش الورشة من الشيخ منصور  -عزبة النخل الغربية
 - 432فيكتور اوريجانس عزيز صاروفيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  4535ورقم قيد  29047محل رئيسى عن توريدات عامه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية
والعلن ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  4ب شارع القناطر ميدان الجامع  -الدور الرضى  -شقة
 - 433عبدالعاطي محمد محمد علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4537ورقم قيد  29049محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة القاهرة  51ب مزدوجه اسماعيل
الفنجري محل
 - 434عمرو محمد ابو العل خالد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4538
ورقم قيد  29050محل رئيسى عن بيع حدايد و مواد بناء ,بجهة محافظة القاهرة  1ش السلم من ش عمرو بن
عبد العزيز منشيه جمال عبد الناصر محل
 - 435محمد محمد حسن محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4539
ورقم قيد  29051محل رئيسى عن تسويق الكترونى بموجب موافقة امنية برقم  2496بتاريخ 20/40/2022
فيما عدا النترنت والحراسه والكاميراتاللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة شريطة بعد وجود عقد
الجول المحارب العليا اللنترنت  ,0بجهة محافظة القاهرة عقار  7ش وهدان من ش الطيران  -وحده 37
 - 436حسن علي حسن ضيمر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4543
ورقم قيد  29052محل رئيسى عن تجارة عطور ومستحضرات تجميل ( فيما عدا الدويه ) ,بجهة محافظة
القاهرة  432ش بورسعيد الدور الرضي محل رقم 11
 - 437على ربيع السيد على عشيبه تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4544ورقم قيد  29053محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة القاهرة ش حى الندلس (منى
مول هاى لند ) التجمع الخامس -محل 5ف
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 - 438محمد سعد عطيه محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4546
ورقم قيد  29054محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزه جمله وقطاعي ( فيما عدا الملبس العسكريه
واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  1ش الشوازليه خلف احمد حسنين الدور الرضي مكتب
 - 439احمد هاشم ابوالعل محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4547ورقم قيد  29055محل رئيسى عن بيع منظفات ,بجهة محافظة القاهرة رقم العقار  51ش محمد
ابوالنجا محل
 - 440عبد التواب لتجارة الملبس الجاهزة تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4549ورقم قيد  29056محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة جمله فيما عدا الملبس العسكرية
واكسسواراتها ,بجهة محافظة القاهرة عقار  16ش الجيش دور ارضي محل
 - 441محي الدين عبد العزيز محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  4550ورقم قيد  29057محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه وتجهيزات معامل فيما عدا الدوية ,بجهة
محافظة القاهرة  4أ ش المريس المنيرة الدور الثاني بعد الرضي شقة
 - 442ايمن جرجس سيف ابادير تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4552
ورقم قيد  29058محل رئيسى عن توريد رخام وجرانيت ,بجهة محافظة القاهرة وحده  c1عقار  3مكرم عبيد
 - 443توفيق سعدا توفيق حسين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4558ورقم قيد  29059محل رئيسى عن توريدات عامه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله ) ,بجهة محافظة القاهرة  17ش ترعة الخشاب ش سعودي محمد طلبه حلوان
البلد محل
 - 444وليد علي محمد علي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  4559ورقم
قيد  29060محل رئيسى عن بيع اكسسوارات محمول ,بجهة محافظة القاهرة  2شارع مسجد انصار السنه
 - 445اشرف زكريا احمد عطيه صقر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4560ورقم قيد  29061محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه
و العلن ) و تصدير و مقاولت عموميه ,بجهة محافظة القاهرة  12محمد عوض منطقه  6الرضى محل
 - 446عبدالرحمن معتز احمد محروس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4561ورقم قيد  29062محل رئيسى عن بيع ادوات رياضه ومستلزمات جيم ,بجهة محافظة القاهرة 1377
ش كورنيش النيل بالدور الرضي محل رقم 28
 - 447عنان كرم كامل حنا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  4562ورقم
قيد  29063محل رئيسى عن تصدير الملبس ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  9شارع عبد اللطيف المكباتي
مكتب
 - 448السمح محمد محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4564ورقم قيد  29064محل رئيسى عن بيع الشجار الصناعية والفخاريه ,بجهة محافظة القاهرة  35ب
ممر  8اللف مسكن
 - 449عادل محمود عبدالحفيظ عبدالقوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4566ورقم قيد  29065محل رئيسى عن صناعة الملبس والمنسوجات الجاهزه ( فيما عدا الملبس
العسكريه واكسسواراتها ) ,بجهة محافظة القاهرة  48ش الديروطي شقه بالدور الرضي
 - 450شيماء احمد ابوالعباس احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4567ورقم قيد  29066محل رئيسى عن تأجير فساتين زفاف ,بجهة محافظة القاهرة شقه بالدور الثالث
بالعقار  8عباس العقاد
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 - 451حسام صلح محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4568ورقم قيد  29067محل رئيسى عن قهوه ,بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 61شارع الربعين عين
شمس -محل
 - 452احمد شحاته ابراهيم شحاته تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4569ورقم قيد  29068محل رئيسى عن معرض بيع قطع غيار سيارات جمله وقطاعى ,بجهة محافظة
القاهرة  24شارع الغتيت  -معرض
 - 453صباح صبحي محمود عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4573ورقم قيد  29069محل رئيسى عن تصنيع ملبس دون الملبس العسكرية واكسسواراتها ,بجهة
محافظة القاهرة عقار  26ش محمد مدكور من ش الزهراء محل
 - 454مى جمال محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4575
ورقم قيد  29070محل رئيسى عن توريد مستحضرات تجميل دون الدويه ,بجهة محافظة القاهرة عقار رقم
 18ش السيده زينب من ش الفيوم شقه
 - 455على شحاته حسين همام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 4578
ورقم قيد  29071محل رئيسى عن سوبر ماركت و بيع سجائر و مشروبات غازيه دون الكحوليه ,بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  198شارع حسنى مبارك عزبه الهجانه محل ب
 - 456مصطفى سيد بدرى عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4579ورقم قيد  29072محل رئيسى عن بيع اغذية ومشروبات ( عدا الكحوليه ) ,بجهة محافظة القاهرة
 288ش ترعة الجبل بالدور الرضى
 - 457احمد محمد توفيق عبد العال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4580ورقم قيد  29073محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  5العقار  4مدخل 8
الحي القتصادي
 - 458احمد عبد الوهاب عزام هاشم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 4581ورقم قيد  29074محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه
و العلن ) ,بجهة محافظة القاهرة  22ش فوزى الشتوى جسر السويس
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فروع الفراد
 - 1محمد عيد خالد على قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  3656ورقم قيد  10788محل فرعى عن
تعديل النشاط ليصبح  /تسويق عقارى بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  223 /قطعة  11البنفسج  -التجمع
الول  -القاهرة
 - 2محمد عاطف عبدالعزيز سعيد حبشى قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3689ورقم قيد  28624محل
فرعى عن تجاره موبيليات بجهة محافظة القاهرة محل رقم - 5شارع حسن المأمون  -الحي الثامن  -ملك /حامد
شاكر السيد بيومي
 - 3محمد عاطف عبدالعزيز سعيد حبشى قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  3689ورقم قيد  28624محل
فرعى عن تجاره موبيليات بجهة محافظة القليوبية متفرع من ش النجده بجوار فرن نغم  -بنها القليوبيه  -ملك /ليلى
حسن محمد احمد البطريق
 - 4محمد توفيق احمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3757ورقم قيد  4397محل فرعى عن
توريد وبيع ملبس طبية بجهة محافظة القاهرة  5ش اسحق بن حنين
 - 5محمد توفيق احمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3760ورقم قيد  4397محل فرعى عن
توريد وبيع ملبس طبية بجهة محافظة القاهرة  52ش غرب القشلش الوايلى العباسيه
 - 6محمد توفيق احمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3762ورقم قيد  4397محل فرعى عن
توريد وبيع ملبس طبية بجهة محافظة القاهرة  96ش متحف المنيل
 - 7اسلم مسعد راشد ابراهيم قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  3746ورقم قيد  7914محل فرعى عن
استيراد بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /عقار رقم  15حارة المسطاحى محل بالدور الرضى
 - 8علي عبد ا محمد حسين قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  3882ورقم قيد  22590محل فرعى عن
اضافة نشاط  /تجارة وبيع الدوات المنزلية بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /عزبة ابو حوشان مؤسسة
الزكاه
 - 9مسعود محمد محمد محمد على قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  3885ورقم قيد  18658محل فرعى
عن معرض بيع اجهزة كهربائية بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  135 /ش احمد زكى  -محل
 - 10اشرف حلمى عبدالمسيح عبدالملك قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  3983ورقم قيد  1025محل
فرعى عن اضافه  /الستيراد و التصدير (فيما عدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة محافظة
القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6 /سوق الصيارفه
 - 11محمد احمد حسين فرج قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  4128ورقم قيد  28326محل فرعى عن
بيع مستلزمات التدخين بجهة محافظة القاهرة s2مول المنطقه الستثماريه بدارالقوات الجويه ناحيه شارع صلح سالم
 - 12عبد مريم عبد الكريم مساك حبيب قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  4209ورقم قيد  16455محل
فرعى عن تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس بجهة محافظة القاهرة  60سابقا و حاليا  80شارع محمد فريد ارض
الجنينه
 - 13محمد عباس عبدالمؤمن السيد قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  4276ورقم قيد  20265محل فرعى
عن محل دوكو سيارات بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6 /ش عبد الرحمن ابو طالب
 - 14خالد ممدوح احمد القواس قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  4373ورقم قيد  17943محل فرعى
عن ادارة وانشاء المطاعم ومحلت الحلويات الشرقية والغربيه وتقديم كافة خدمات المطاعم والتوريدات الغذائية ومنح
الفرانشيز بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان13 /ش الثورة العين رقم 2بالدور الرضى
 - 15اسلم سعيد عبده على قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  4411ورقم قيد  28870محل فرعى عن
محل ملبس حريمي بجهة محافظة القاهرة  1شارع الصفا القبه الجديده
 - 16مصطفي يوسف عبدالمنعم محمد قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  4504ورقم قيد  24210محل
فرعى عن اضافة نشاط توريد الملبس الجاهزة وكافه مستلزماتها واكسسواراتها بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع
بالعنوان  284 /تقسيم جمعيه عمر بن الخطاب شارع جمال عبد الناصر
 - 17كمال احمد العناني عبدالحميد علي قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  4492ورقم قيد  24842محل
فرعى عن كوافير رجالي بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان 1090 /زهراء مدينة نصر
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قيود الشركات
 - 1رجب رجب محمد المدنى وشريكة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  3642ورقم قيد  28601مركز عام عن محل فراشة بجهة محافظة القاهرة 15شارع العباسية-
بالدور الرضى -محل رقم1
 - 2وليد محمد سعيد و شركاه شركة رأس مالها  6,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 3670ورقم قيد  28611مركز عام عن توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه
و العلن ) بجهة محافظة القاهرة  20ش عزيز المصرى ارض الجنينه شقه رقم 5
 - 3هناء مصطفى محمد وشريكتيها شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 3699ورقم قيد  28632مركز عام عن تنظيم المؤتمرات والمعارض ( بموجب الموافقة المنية برقم 123
وبرقم صادر 3353 /بتاريخ 2022/5/31فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة)
بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 21ش حسين خضر من ش عبدالعزيز -حجرة من شقة بعد الرضى
 - 4محمد مدحت محمد وشريكة حسين طه حسين شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  3755ورقم قيد  28654مركز عام عن مكتب ملبس حريمى جملة بجهة
محافظة القاهرة 17ش الطاقة ب 6ق 71م -11شقة بالدور الثالث
 - 5هانى برسوم حليم و شركاه شركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 3838ورقم قيد  28695مركز عام عن الدعايه و العلن و المطبوعات و التوريدات العموميه ( بموجب
موافقه امنيه رقم  306لسنه  )2021بجهة محافظة القاهرة عقار  101ش الزهراء الدور  4غرفه داخل الشقه
 - 6خالد حامد وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 3903
ورقم قيد  28729مركز عام عن تدريب موارد بشرية (بموجب الموافقة المنية برقم 254وبرقم صادر/
 427بتاريخ  2022/1/25فيماعدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة) بجهة
محافظة القاهرة العقار رقم 8شارع ابن هانى الندلسى من ش الطيران -بالدور الخامس -شقة رقم22
 - 7حسام الدين اسماعيل و شركاه شركة رأس مالها  90,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 3913ورقم قيد  28735مركز عام عن مكتب تجاره ملبس جاهزه بالجمله ( فيما عدا الملبس العسكريه
و اكسوارتها ) بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  4ش نهرو بالدور الرضى شقه 4
 - 8محمد منصور حسن ايوب وشركاه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  3979ورقم قيد  28769مركز عام عن تجارة الملبس الجاهزة بالجمله ونصف الجمله بجهة
محافظة القاهرة عقار  119حارة حسنين الدسوقي من ش الجيش الول فوق الرضي شقة رقم 1
 - 9بيشوى رافت كمال وشركائه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 4010ورقم قيد  28781مركز عام عن تجارة نجف بجهة محافظة القاهرة  7أ شارع الجيش  -العتبه
 - 10معتز بال مدحت عبدالرازق وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-15
برقم ايداع  4028ورقم قيد  28793مركز عام عن التوريدات العمومية ( دون الكمبيوتر ومستلزماته
دون الدعاية والعلن ) وتوريد مستلزمات النتاج الزراعى وتركيب اعمال اللندسكيب والهارد سكيب وشبكات
الرى والصرف ومحطات المياه بجهة محافظة القاهرة  1ابراج زاهر بلوك  26امتداد حسن المأمون  -الدور
الخامس  -شقة 504
 - 11شركة ال محجوب عنهم محمد اسماعيل شعبان محجوب وشركاه شركة رأس مالها  18,900.000قيدت
فى  2022-06-15برقم ايداع  4057ورقم قيد  28809مركز عام عن تجارة قطع غيار السيارات
ومستلزماتها بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  2ش عبد الحميد سعيد معروف  -محل رقم 12
 - 12نادى وديع وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع 4072
ورقم قيد  28819مركز عام عن التوريدات العمومية وتجارة الحدايد والبويات بجهة محافظة القاهرة 1ش
الورشة الهجانة التبه  -بالدور الرضى  -محل
 - 13ورثة علءالدين سمير فهمى (محمد علء الدين سمير وشريكة) شركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-16برقم ايداع  4116ورقم قيد  28839مركز عام عن تصدير وتوريدات عمومية (
فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة) وفندقية بجهة محافظة القاهرة 5ج عمارات
العبور صلح سالم -بالدور العاشر -شقة رقم3
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 - 14الهام حلمي عطا ا وشركائها شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 4131ورقم قيد  28844مركز عام عن بقاله بجهة محافظة القاهرة  11شارع صليب نخله
 - 15شهاب يحيى محمد وشريكه شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 4244ورقم قيد  28901مركز عام عن مقاولت وتوريدات دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية
والعلن بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  10مكرر شارع الصبغ  -مكتب
 - 16هند عبدا السيد عيسوى وشريكها شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  4285ورقم قيد  28922مركز عام عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر دون المستلزماته ودون
الدعاية والعلن بجهة محافظة القاهرة ق  24مركز خدمات البنفسج  -التجمع الول
 - 17شركة كيرلس مجدى وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 4287ورقم قيد  28924مركز عام عن مركز طبى للعلج البيطرى والرعاية الصحية للحيوان -تجارة
وتسويق الدوية البيطرية ومستلزمات وإكسسوارات الحيوانات الليفة -تجارة العلف الخاصة بالنتاج الحيوانى
والداجنى والسمكى بكافه انواعه -توزيع المواشى والغنام والدواجن والسمك بكافه انواعها واغراضها بجهة
محافظة القاهرة العقار رقم 1ش المشير احمد إسماعيل شيراتون -محل
 - 18ورثه ابراهيم محمد عبد الرحمن عنهم احمد ابراهيم محمد محمود و شركاه شركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  4367ورقم قيد  28966مركز عام عن بيع
طيور و لحوم مجمده بجهة محافظة القاهرة  21ش ابو الفضل
 - 19امال صبري عبده السيد القليل وشريكها شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  4453ورقم قيد  29011مركز عام عن مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية
واكسسوارتها بجهة محافظة القاهرة  3حمام التلت قبوة الزينة الدور الرابع حجرة رقم 32
 - 20كريم علء محسن فرج مدينة وشركاه شركة رأس مالها  270,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  4458ورقم قيد  29015مركز عام عن التشييد والبناء والتشطيبات والمقاولت العمومية
بجهة محافظة القاهرة عقار135ل جاردينا هايتس  2محور محمد نجيب التجمع الثالث -الدور الرضى -شقة2
 - 21ذكريا عدلى بخيت مجلع و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  4479ورقم قيد  29023مركز عام عن تشغيل مصنع لتصنيع و توريد جميع انواع المسامير
بجهة محافظة القاهرة شارع صلح ادريس من محمد نجيب مصنع
 - 22مى على سيد ابو العنين و شريكتها شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  4488ورقم قيد  29027مركز عام عن مركز تجميل دون اجراء العمليات الجراحيه بجهة
محافظة القاهرة السوق الشرقى بمدينه الرحاب وحده رقم b8

فروع الشركات
 - 1محمد حسين و شريكه قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  4448ورقم قيد  9607فرعى عن
اضافه  /تصنيع فرش سيارات بجهة محافظة القاهرة العبور الصناعيه قطعه رقم  1ب  ,ج بلوك 22009
السعوديه مبنى  2الى المنشأه
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محو  -شطب
 - 1بكرى للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  10498قيد فى  2014-08-03برقم ايداع  3100وفى تاريخ
 2022-06-01تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 2عونى نبيل عبدالملك جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  21639قيد فى  2020-11-09برقم ايداع
 5619وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 3خالد عبدالله بسيونى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10691قيد فى  2014-08-19برقم ايداع 3367
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 4هانى محمد السعيد عبدالمنعم محمد شادى تاجر فرد سبق قيده برقم  11929قيد فى  2014-11-24برقم
ايداع  5011وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 5غاده فؤاد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  63قيد فى  2011-05-26برقم ايداع  64وفى تاريخ
 2022-06-05تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 6سماح شحات عطية حسين النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12025قيد فى  2015-12-29برقم ايداع
 5144وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسي الخر من السجل التجارى
 - 7سعيد عبد الغنى احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  18083قيد فى  2020-11-23برقم ايداع 5902
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع من السجل التجارى
 - 8منتصر عبدالغفار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26551قيد فى  2021-12-16برقم ايداع  7577وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 9محمود جابر عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23076قيد فى  2021-04-07برقم ايداع
 1749وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل سبب محو ترك التجارة
 - 10ريمون مجدي غالي عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  24182قيد فى  2021-07-08برقم ايداع 3687
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك تجارة
 - 11نهى لطفى نجيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  3064قيد فى  2012-06-05برقم ايداع 1572
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 12محمود عبدالستار محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  8805قيد فى  2014-03-03برقم ايداع
 835وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 13حسن فؤاد محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10060قيد فى  2014-06-19برقم ايداع 2543
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 14احمد فؤاد فريد الصواف تاجر فرد سبق قيده برقم  11983قيد فى  2014-11-26برقم ايداع 5077
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 15راشد جمال الدين فؤاد عبدالنظير تاجر فرد سبق قيده برقم  24481قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 4191وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 16الجداوى لتجارة المسمار وصامولى وأدوات رباط تاجر فرد سبق قيده برقم  26099قيد فى
 2021-11-21برقم ايداع  6865وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك
التجاره
 - 17صيدلية د ايمن عزمى تاجر فرد سبق قيده برقم  4908قيد فى  2012-12-27برقم ايداع  3725وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 18احمد محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19483قيد فى  2020-03-10برقم ايداع
 1545وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 19مريانا حنا وهيب رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  20980قيد فى  2020-09-17برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 20عمرو درويش درويش احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9353قيد فى  2014-04-16برقم ايداع 1557
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 21مجدي سمير كلم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  10525قيد فى  2014-08-05برقم ايداع 3144
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
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 - 22مجدى سمير كلم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  10525قيد فى  2014-08-28برقم ايداع 3526
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 23محمد رمضان محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11322قيد فى  2014-10-14برقم ايداع 4210
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 24محمد عبد الباقى ميصر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17653قيد فى  2019-09-23برقم ايداع
 4643وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 25السيد عبد الله احمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18418قيد فى  2019-12-08برقم ايداع 6081
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 26عارف لتوريد وتأجير المعدات الثقيلة تاجر فرد سبق قيده برقم  26846قيد فى  2022-01-11برقم
ايداع  211وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 27محمد شعبان محمد رزيق تاجر فرد سبق قيده برقم  57قيد فى  2011-05-26برقم ايداع  58وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 28عمرو فرحات جبره ا السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  24567قيد فى  2021-08-10برقم ايداع
 4333وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 29سلطان رايد غيط عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  18311قيد فى  2020-02-19برقم ايداع 1089
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر من القيد
 - 30عبدالباسط محمد شمس الدين عبدالخالق عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  23386قيد فى 2021-05-04
برقم ايداع  2290وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 31محمود حسني محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23849قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
 3103وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 32عمرو مصطفي محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  23995قيد فى  2021-06-24برقم ايداع
 3352وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 33مصطفي عزت محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  26373قيد فى  2021-12-07برقم ايداع
 7296وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 34محمد سيد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23106قيد فى  2021-04-08برقم ايداع  1810وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 35هشام صابر عبدالرحمن عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5642قيد فى  2013-03-10برقم ايداع 848
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 36شاذلى عبده محمود عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  17243قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
 3840وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 37محمد حسن حامد السيد الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7598قيد فى  2019-09-19برقم ايداع
 4587وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل سبب المحو الغاء الفرع
 - 38عزة حسن عبد اللطيف عبود تاجر فرد سبق قيده برقم  24109قيد فى  2021-07-05برقم ايداع
 3560وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 39احمد شوقى عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  2062قيد فى  2012-02-16برقم ايداع 397
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 40محمد عبد الهادى محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  17667قيد فى  2019-09-24برقم ايداع
 4670وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من
السجل التجاري
 - 41مصطفى امير سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18376قيد فى  2019-12-04برقم ايداع 6011
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل
التجاري
 - 42محمد عبدالعزيز مرسى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  20698قيد فى  2020-08-26برقم ايداع
 3820وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل سبب المحو الوفاة
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 - 43اسلم صالح عبد الباقى السيد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  22356قيد فى  2021-02-07برقم ايداع
 486وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 44عادل حليم فرج مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  5500قيد فى  2013-02-25برقم ايداع  680وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 45حسين عبدالرحيم سليمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  14449قيد فى  2015-05-07برقم
ايداع  2501وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 46احمد عبدالحميد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1619قيد فى  2011-12-20برقم ايداع 1793
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل
التجارى
 - 47أميرة جمال سعد على عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  2105قيد فى  2012-02-22برقم ايداع 449
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 48ابراهيم احمد عبدالعزيز عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  13998قيد فى  2015-04-08برقم ايداع
 1905وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 49سعد علي حيدر عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  16347قيد فى  2022-01-10برقم ايداع 198
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل سبب المحو الغاء الفرع
 - 50راندا فؤاد محمود على دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  22226قيد فى  2021-01-20برقم ايداع 218
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
 - 51مارينا هانى جورج منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22519قيد فى  2021-02-23برقم ايداع 814
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
 - 52هايدى حمدى حسن البشبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم  23050قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
 1672وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل سبب المحو الغاء الفرع
 - 53سليمان حامد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4141قيد فى  2012-10-14برقم ايداع 2863
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد والرئيسي الخر من السجل التجارى
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رأس المال
 - 1خالد سعيد السيد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  13407قيد فى  2015-03-01برقم ايداع  1099فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 2احمد سليمان محمد لطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  25339قيد فى  2021-10-05برقم ايداع 5626
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 3سيد عبد العدل محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  28543قيد فى  2022-05-26برقم ايداع 3503
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4مى احسان مقلد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  22642قيد فى  2021-03-07برقم ايداع  1045فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 5شادى رمضان سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27710قيد فى  2022-03-14برقم ايداع 1862
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 6جمعه عبدالنبى فراج مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  14294قيد فى  2015-04-29برقم ايداع
 2305فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7سامح علي سعيد عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  28436قيد فى  2022-05-19برقم ايداع
 3253فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 8عبد الرحمن محمد ولى الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9595قيد فى  2014-05-11برقم ايداع
 1918فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 9عادل محمود السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  28697قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3840
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10عثمان خيري فتح الباب عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  9551قيد فى  2014-05-07برقم ايداع
 1856فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 11جورج فتحى جرجس بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  22799قيد فى  2021-03-17برقم ايداع
 1327فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 12احمد سيد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6030قيد فى  2013-04-18برقم ايداع  1340فى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13عبدالرحمن عبدالناصر أحمد فتحى تاجر فرد سبق قيده برقم  27426قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 1317فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14محمد حسين البدرى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  2235قيد فى  2012-03-05برقم ايداع  600فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 15حنا عبدا مسعد بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  4364قيد فى  2012-11-06برقم ايداع  3139فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16سماح شحات عطية حسين النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12025قيد فى  2014-11-27برقم ايداع
 5132فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17بدر بشرى يعقوب بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  27744قيد فى  2022-03-15برقم ايداع 1924
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18سيد احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1856قيد فى  2012-01-26برقم ايداع  162فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 19هاله عبدالباسط زكى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  17731قيد فى  2019-10-01برقم ايداع
 4788فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 20سلمه حماده عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20939قيد فى  2020-09-15برقم ايداع
 4343فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 21محمد رجب عريان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  23634قيد فى  2021-06-01برقم ايداع 2731
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
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 - 22مصطفى صابر عبد الرحمن شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  24199قيد فى  2021-07-11برقم ايداع
 3732فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23السيد على محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26909قيد فى  2022-01-13برقم ايداع 301
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24جمال بدوى منصور بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  1934قيد فى  2012-02-05برقم ايداع  247فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 25علء محمد بكر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14954قيد فى  2015-06-08برقم ايداع  3176فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 26اسراء عبدالصبور محمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  25240قيد فى  2021-09-28برقم
ايداع  5463فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27منى احمد البكرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26880قيد فى  2022-01-12برقم ايداع  266فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 28احمد رضا حفنى عزت ابو شنب تاجر فرد سبق قيده برقم  27233قيد فى  2022-02-10برقم ايداع
 946فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 29اندرو وحيد اسحق بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم  28528قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 3456فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 30عليه صالح محمود عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  28558قيد فى  2022-05-29برقم ايداع
 3557فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31اشرف ناروز راشد لوندي تاجر فرد سبق قيده برقم  28689قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3830
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32البير مفيد توفيق إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  27335قيد فى  2022-02-20برقم ايداع 1142
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 700,000.000
 - 33هيكل امين سلمه هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم  6810قيد فى  2013-07-18برقم ايداع  2347فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 34رومانى حارس عيد روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  8796قيد فى  2014-03-02برقم ايداع 824
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 35اصبح محمد ابو المجد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  10315قيد فى  2014-07-09برقم ايداع
 2861فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 36سلمه حماده عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20939قيد فى  2020-09-15برقم ايداع
 4343فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 37عمرو ممدوح رمضان عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم  22425قيد فى  2021-02-15برقم ايداع
 630فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 38ايمن محمد عبدا الشافعى فضل فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  23956قيد فى  2021-06-22برقم
ايداع  3288فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 39عمار مراد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  28911قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 4262
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 6,000,000.000
 - 40عيسى مصطفى عيسى ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  1341قيد فى  2011-11-22برقم ايداع
 1472فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 41وليد محمد فتحي عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  24295قيد فى  2021-07-15برقم ايداع
 3897فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 42عمر علءالدين السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  28160قيد فى  2022-04-13برقم ايداع 2705
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 43وحيد عبدالمحسن تهامى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15546قيد فى  2015-07-27برقم ايداع
 3957فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
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 - 44محمد محمد مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14192قيد فى  2015-04-22برقم ايداع 2171
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 45مينا محروس لتوريد المواد البلسيك تاجر فرد سبق قيده برقم  21913قيد فى  2020-12-06برقم ايداع
 6187فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 46احمد محمد سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23333قيد فى  2021-04-26برقم ايداع 2198
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47بهاء سمير عبدالجواد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  28702قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3853فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48احمد وحيد ثابت محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  10898قيد فى  2014-09-07برقم ايداع 3646
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 49سعد على حيدر عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  16347قيد فى  2019-04-04برقم ايداع 1026
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50محمد احمد محمد عبد العلي تاجر فرد سبق قيده برقم  16786قيد فى  2019-05-27برقم ايداع
 1830فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 51محمد فهمى سليمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  26239قيد فى  2021-11-29برقم ايداع 7079
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
 - 52منى رافت فايق عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  16395قيد فى  2019-04-09برقم ايداع  1127فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 53جوزفين منير فهمي عبد الشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  16909قيد فى  2019-06-19برقم ايداع
 2084فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 54ميلد عدلي عزيز جرجاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  25841قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
 6447فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 55محمد خالد محمد محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  28629قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 3696فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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العناوين
 - 1محمد عيدخالد على تاجر فرد سبق قيده برقم  10788قيد فى  2014-08-27برقم ايداع  3493وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  223 /قطعة  11البنفسج
 التجمع الول  -القاهرة - 2احمد حمدي الهادي فاضل تاجر فرد سبق قيده برقم  24998قيد فى  2021-09-09برقم ايداع 5038
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح 97 /ش النصر عمارات صقر
قريش الشيراتون
 - 3علء اشرف فتحي عبدا حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  25894قيد فى  2021-11-08برقم ايداع
 6519وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم  31ش
المنصوري من ش السبتيه بولق ابوالعل
 - 4اميره عبد الجابر عبد الرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28488قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
 3378وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح  /عقار
رقم  52ش ابوبكر الصديق من ش مخيمر محل
 - 5حسن محمد حسن عبدالمطلب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  20560قيد فى  2020-08-13برقم ايداع
 3562وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  149 /ش
طومانباى محل
 - 6سماح شحات عطية حسين النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12025قيد فى  2014-11-27برقم ايداع
 5132وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  40 /ش مسجد الرحمن
من ش سليم الجندى مع الغاؤه كرئيسي اخر
 - 7سماح شحات عطية حسين النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12025قيد فى  2015-12-29برقم ايداع
 5144وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان /
40ش مسجد الرحمن من ش سليم الجندي
 - 8محمد عبد الخالق سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17860قيد فى  2019-10-16برقم ايداع
 5050وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل نشاط الرئيسي الخر
بمحافظه القليوبيه برقم  16781التابع لسجل تجارى رقم  17860بمحافظه القاهره ليصبح  /مصنع تصنيع قطع
غيار المصاعد كامله و السللم المتحركه و كل مشتملتها و تصنيع الهيكل المعدنى للكابينه و الشاسيه و منظم
الحركه و الكامه و الكالون و تجميع و تركيب و توريد المصاعد الكامله و السللم المتحركه
 - 9سعيد عبد الغنى احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  18083قيد فى  2019-11-06برقم ايداع 5472
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  14 /شارع المنياوى مع الغاؤه
كفرع
 - 10سعيد عبد الغنى احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  18083قيد فى  2020-11-23برقم ايداع
 5902وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  14 /شارع المنياوى
 - 11مى احسان مقلد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  22642قيد فى  2021-03-07برقم ايداع 1045
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /وحدة رقم  2كامل
الدور فوق الرضى بالعقار رقم  4ش الباديه
 - 12شادى رمضان سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27710قيد فى  2022-03-14برقم ايداع
 1862وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /مساكن
القاهرة  2ج بلوك  - 52مدخل  1شقة 1
 - 13محمد توفيق احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4397قيد فى  2012-11-08برقم ايداع 3180
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  96ش متحف المنيل
 - 14محمد توفيق احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4397قيد فى  2012-11-08برقم ايداع 3180
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  5ش اسحق بن حنين
 - 15محمد توفيق احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4397قيد فى  2012-11-08برقم ايداع 3180
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  52ش غرب القشلش الوايلى العباسيه
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 - 16اسلم مسعد راشد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7914قيد فى  2013-12-10برقم ايداع
 3807وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /عقار رقم
 15حارة المسطاحى محل بالدور الرضى
 - 17كيرلس عادل عبدالساتر عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  10742قيد فى  2014-08-24برقم ايداع
 3433وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر بالعنوان /عقار
رقم44أ المجاورة الثامنة التجمع الول بالدور الرضى -محل رقم -4بنشاط /سوبر ماركت -برأس مال5000 /
خمسة الف جنيها
 - 18محمد محمد احمد محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  28646قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3737وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /عقار
رقم 15حارة المسطاحى محل بالدور الرضى
 - 19مايكل نصر بولس كيرلس تاجر فرد سبق قيده برقم  27565قيد فى  2022-03-06برقم ايداع
 1590وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الوحده الوطنيه من ش جنينة
الورد المرج الجديده
 - 20حسن كمال محمد العمروسى تاجر فرد سبق قيده برقم  20377قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
 3235وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1 /ش حنفى
ابور هيف من على الصعيدى ش ابو رجيلة  -مؤسسة الزكاة
 - 21رامى وليم نجيب تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  26663قيد فى  2021-12-27برقم ايداع 7789
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر بالعنوان /شارع سلمان
عبدالرحمن من ش محمد نجيب امام الكنيسة -بنشاط /بيع قطع غيار السيارات -برأس مال10000 /عشره الف
جنيها بسمة تجارية /تكل
 - 22علي عبد ا محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  22590قيد فى  2021-03-02برقم ايداع 952
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  /عزبة ابو حوشان
مؤسسة الزكاه
 - 23وليد على مهنى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7213قيد فى  2013-09-25برقم ايداع 2904
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عماره  46دور  2شقه  5حى اول المحور
المركزى
 - 24هشام محمد اسماعيل شكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  16185قيد فى  2019-03-14برقم ايداع
 699وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ليصبح  38حى الملتقى العربى
شيراتون المطار مكتب رقم  8بالوحده رقم  201بالطابق الثانى النزهه
 - 25مسعود محمد محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  18658قيد فى  2019-12-30برقم ايداع
 6545وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  135 /ش
احمد زكى  -محل
 - 26رودينا رضا رشدى بنيامين تاجر فرد سبق قيده برقم  18797قيد فى  2020-01-14برقم ايداع
 235وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  10 /ش  265المعادى
الجديده
 - 27شنودة جرجس صادق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  20712قيد فى  2020-08-27برقم ايداع
 3857وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان 38 /ش
عبدالمنعم حسين مرسى  -الصباغين
 - 28محمد سيد الراوي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  26712قيد فى  2021-12-30برقم ايداع 7876
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل بالدور
الرضي بالعقار رقم  14ش  119من مسجد الوطنيه
 - 29محمد حسين البدرى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  2235قيد فى  2012-03-05برقم ايداع 600
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /محل رقم  75عنبر  4خضار (
خ  21 / 4 / 3مسلسل  ) 75سوق العبور بحصه  1قيراط
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 - 30حسين محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23681قيد فى  2021-06-03برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل الخطأ الوارد بالعنوان ليصبح
مساكن النيل Gبلوك  1مدخل  2شقه 6
 - 31اشرف حلمى عبدالمسيح عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  1025قيد فى  2011-10-12برقم ايداع
 1112وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6 /سوق
الصيارفه
 - 32مجدي سمير كلم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  10525قيد فى  2014-08-05برقم ايداع 3144
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 16 /ش
المقاصيص _ الصاغة _الدور الخامس
 - 33ارزاق للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  27237قيد فى  2022-02-10برقم ايداع 951
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية إضافة رئيسى أخر بالعنوان /شبرا اليمن
بملك عبدالستار محمد فتحى عبدالستار شراره زفتى -برأس مال 500000 /خمسمائة الف جنيها  -بنشاط /مصنع
ملبس جاهزة
 - 34أسماء حسن محمد حسن أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27826قيد فى  2022-03-21برقم ايداع
 2063وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  4 /شارع
حمدى عبدالرحمن  -شارع سميكة
 - 35حمدى ابراهيم عبد البارى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13465قيد فى  2015-03-03برقم ايداع
 1172وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع بالعنوان ش  15مايو
الرئيسى مدينة الحريه
 - 36عبد المنعم محمود محمد رشيد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  25152قيد فى  2021-09-21برقم
ايداع  5304وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة السم التجارى عبد المنعم
محمود محمد رشيد الصباغ اسم التاجر عبد المنعم محمود محمد رشيد الصباغ السمة التجارية مطعم عنب بيروت
راس مال  10000نوع النشاط مطعم
 - 37وليد محمد صلح مصطفى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  27833قيد فى  2022-03-21برقم ايداع
 2075وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح ش صابر
السباك من ش عبدا رفاعي ارض السباعي
 - 38سلطان رايد غيط عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  18311قيد فى  2019-11-28برقم ايداع 5882
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسي الخر بالعنوان  /محل 16
 7/كمبوند ايست تاون التجمع الخامس التسعين الجنوبى المتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية بقطاع الندلس
كمبوند ( )eastownبنشاط سوبر ماركت وراس مال 20000
 - 39محمد منصور ربيع علي حسن ابوطالب تاجر فرد سبق قيده برقم  20808قيد فى  2020-09-06برقم
ايداع  4056وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11ش المنجله درب
سعاده
 - 40محمود حسني محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23849قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
 3103وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تم الغاء الرئيسي الخر
بالعنوان  /سدمنت الجبل قريه النصار بنشاط حظيره تربيه و بيع المواشى براس مال 20000
 - 41محمود حسني محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23849قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
 3103وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف سدمنت الجبل قريه النصار
بنشاط حظيره تربيه و بيع المواشى براس مال 20000
 - 42حسام الدردير الصادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10846قيد فى  2014-09-02برقم ايداع
 3578وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /مساكن
العبد  1200بلوك رقم  1محل رقم  1شقة رقم  4و 4مكرر النهضة
 - 43النشار لبيع الستائر تاجر فرد سبق قيده برقم  21732قيد فى  2020-11-17برقم ايداع  5795وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  2ش مؤسسة الزكاه
عزبة النخل الشرقيه الجانب البحري منزل ورثة بدرالدين سيد محل
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 - 44حمزه منتصر عبد المعطي عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  23722قيد فى  2021-06-07برقم
ايداع  2877وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1
ميدان باب الشعريه شقه رقم 801
 - 45محمد احمد حسين فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  28326قيد فى  2022-05-10برقم ايداع 3056
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة s2مول المنطقه الستثماريه بدارالقوات
الجويه ناحيه شارع صلح سالم
 - 46محمد محمود عثمان عثمان عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  2177قيد فى  2012-02-29برقم ايداع
 532وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ق  56المنطقه الصناعيه صناعات
الصغيره  250فدان
 - 47هيكل امين سلمه هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم  6810قيد فى  2013-07-18برقم ايداع 2347
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح1 /شارع حسين الجهيمى
 - 48عبدمريم عبدالكريم مساك حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  16455قيد فى  2019-04-16برقم ايداع
 1252وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  60سابقا و حاليا  80شارع محمد
فريد ارض الجنينه
 - 49محمد رجب محمد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  22664قيد فى  2021-03-07برقم ايداع 1080
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 127 /ش رمسيس
شقه رقم  3بالدور الثاني
 - 50مصطفى محمد عبد الرحمن حسن طلعت تاجر فرد سبق قيده برقم  23730قيد فى  2021-06-07برقم
ايداع  2895وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إضافة رئيسى أخر
بالعنوان8 /ش طلعت فرغلى ارض اللواء -بنشاط /تصنيع أثاث مكتبى ومنزلى معدنى -برأس مال10000 /عشرة
الف جنيها -بسمة تجارية /هوم جاليرى
 - 51عصام حسن عبدالجواد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  26229قيد فى  2021-11-29برقم ايداع
 7064وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  28ش
 147العشرين السد العالي
 - 52بولس بنور زكي عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  27966قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 2345وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطأ الوارد بالعنوان
ليصبح  10ش ابونبيل الموان محل بالرضي
 - 53محمد سيد احمد سيد احمد الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  28789قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4022وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر بالعنوان37 /
امتداد رمسيس -محل رقم د -بنشاط /سوبر ماركت -برأس مال 20000 /عشرون الف جنيها
 - 54محمد سيد احمد سيد احمد الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  28789قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4022وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر بالعنوان37 /
امتداد رمسيس -محل رقم ه -بنشاط /محل خضروات -برأس مال 20000 /عشرون الف جنيها
 - 55محمد سيد احمد سيد احمد الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  28789قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 4022وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة رئيسى أخر بالعنوان37 /
أمتداد رمسيس -محل رقم ح -بنشاط /بيع ادوات منزلية -برأس مال 20000 /عشرون الف جنيها
 - 56عبدالحميد عبدالعال احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  5751قيد فى  2013-03-19برقم ايداع
 978وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  253ش
التسعين الشمالي التجمع الخامس
 - 57محمد حسن حامد السيد الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7598قيد فى  2013-11-17برقم ايداع
 3412وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  9 /ش الشيخ
عليش حمامات القبة
 - 58محمد حسن حامد السيد الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7598قيد فى  2013-11-17برقم ايداع
 3412وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المركز الرئيسى /
9ش الشيخ عليش حمامات القبة
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 - 59محمد حسن حامد السيد الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7598قيد فى  2019-09-19برقم ايداع
 4587وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 9 /
ش الشيخ عليش حمامات القبة
 - 60محمد عباس عبدالمؤمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20265قيد فى  2020-07-21برقم ايداع
 3039وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  6 /ش عبد
الرحمن ابو طالب
 - 61شنودة جرجس صادق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  20712قيد فى  2020-08-27برقم ايداع
 3857وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح 38 /ش
عبدالمنعم حسين مرسى  -الصباغين خلف نادى نشوى الدور الرضى القلج
 - 62ايمن ميخائيل فرج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23177قيد فى  2021-04-14برقم ايداع
 1948وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع الصرف الصحى  -بجوار
سنتر المهندس
 - 63صادق احمد صادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26118قيد فى  2021-11-22برقم ايداع 6892
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح العقار رقم  5ش
ابن طاهر من ش العشرين محل
 - 64أصبح السم التجارى /خالد ممدوح احمد القواس تاجر فرد سبق قيده برقم  17943قيد فى
 2019-10-23برقم ايداع  5201وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
إضافة الفرع الكائن بالعنوان13 /ش الثورة العين رقم 2بالدور الرضى
 - 65روماني سمير مريد غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  26112قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
 6886وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  7 /ش
عزيز اسكندر من الزهراء
 - 66اسلم سعيد عبده علي تاجر فرد سبق قيده برقم  28870قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 4180
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  1شارع الصفا القبه الجديده
 - 67محمد احمد عبد المجيد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  10338قيد فى  2020-11-05برقم ايداع
 1580وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  204ش رمسيس  -العباسية
 - 68اسامه عبد الجواد جاب ا وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  10916قيد فى  2014-09-08برقم ايداع
 3670وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش بلل بن رباح فيل  1الحي
التاسع المجاوره  3مدينة الشروق
 - 69اسامة سعيد محمد الشنوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  16307قيد فى  2019-03-28برقم ايداع 932
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل داخل موبيل
جسر السويس ك 19
 - 70احمد سيد فايز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21682قيد فى  2020-11-12برقم ايداع 5704
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إضافة رئيسى أخر بالعنوان9 /ش
الخرقانية حوض الخطابة (بملك /عماد سامى محمد إبراهيم) بنشاط /معلف لتربية وبيع المواشى الحلبة -برأس
مال 50000 /خمسون الف جنيها
 - 71ابراهيم علي بدوي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28320قيد فى  2022-05-09برقم ايداع
 3044وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /محل رقم  1بالعقار 15
ش دسوقى عبد ربه مدينه الندلس
 - 72ابراهيم علي بدوي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28320قيد فى  2022-05-09برقم ايداع
 3044وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان /
العقار رقم  15شارع دسوقى عبد ربه مدينه الندلس محل رقم  2بنشاط بيع سجائر برأس مال 500000
خمسمائه الف جنيه بسمه تجاريه اسموكينج
 - 73سعد علي حيدر عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  16347قيد فى  2022-01-10برقم ايداع 198
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى  1 /ش سيد حمادة

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

Page 53 of 75

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 74سعد على حيدر عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  16347قيد فى  2019-04-04برقم ايداع
 1026وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى  1 /ش سيد
حمادة
 - 75سعد على حيدر عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  16347قيد فى  2019-04-04برقم ايداع
 1026وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح 1 /
ش سيد حمادة
 - 76جوزيف فوزى فكرى جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  20154قيد فى  2020-07-15برقم ايداع
 2875وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  14ش بن
المعتز متفرع من ش عمار بن ياسر شقه  2بالدور الرضي
 - 77هايدى حمدى حسن البشبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم  23050قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 1704وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المركز الرئيسى
لصبح  33 /زهراء مدينة نصر
 - 78هايدى حمدى حسن البشبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم  23050قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 1704وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 33 /
زهراء مدينة نصر
 - 79مصطفي يوسف عبدالمنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24210قيد فى  2021-07-12برقم ايداع
 3755وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان  284 /تقسيم
جمعيه عمر بن الخطاب شارع جمال عبد الناصر
 - 80حسين على احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24815قيد فى  2021-08-31برقم ايداع 4765
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان  /العقار رقم
 13حى  2مجاوره  2محل رقم  7بنشاط مخبز افرنجى براس مال 20000
 - 81كمال احمد العناني عبدالحميد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  24842قيد فى  2021-09-01برقم ايداع
 4808وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/
 1090زهراء مدينة نصر
 - 82سليمان حامد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4141قيد فى  2012-10-14برقم ايداع
 2863وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الرئيسي الخر بالعنوان
محل رقم  1قطعة  15مجاورة  64العاشر من رمضان  /الشرقية
 - 83احمد نور عبد المنعم ابراهيم عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  12704قيد فى  2015-01-13برقم ايداع
 185وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /عقار 11
محل رقم  4عمارات الشركة السعودية بشارع النزهة
 - 84حسين محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23681قيد فى  2021-06-03برقم ايداع 2813
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة رئيسى اخر  6 /ش سليمان
الفارسى خلف الكلية الحربية  -الدور الرضى  -محل رقم 8
 - 85ميلد عدلي عزيز جرجاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  25841قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
 6447وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  106 /ح جرجس عيسي
الزرايب منشأه ناصر
 - 86اشرف ناروز راشد لوندي تاجر فرد سبق قيده برقم  28689قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3830وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /ش  3من
شارع الشيخ عبيد -المرج
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النشاط
3493وفى

 - 1محمد عيدخالد على تاجر فرد سبق قيده برقم  10788قيد فى  2014-08-27برقم ايداع
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تسويق عقارى
 - 2عماد محمد ابراهيم نظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10985قيد فى  2014-09-11برقم ايداع 3752وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التصدير والنقل البري للبضائع ( بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري والدولي )
 - 3حسن رجائى عبدالعزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  22496قيد فى  2021-02-21برقم ايداع
756وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مقاولت وتوريدات عمومية
شاملة اجهزة الكمبيوتر والنظمة المنية بموجب موافقة امنية رقم  391لعام 2021
 - 4محمود خلف محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  24386قيد فى  2021-07-29برقم ايداع 4051
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط ورشة ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس
العسكريه واكسسواراتها )
 - 5تعديل السم التجارى ليصبح  /جوده لنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  28310قيد فى 2022-05-09
برقم ايداع 3027وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /نقل العمال (داخل
جمهورية مصر العربية)
 - 6سماح شحات عطية حسين النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  12025قيد فى  2014-11-27برقم ايداع
5132وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /بقاله تموينيه شامله
 - 7سعيد عبد الغنى احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  18083قيد فى  2019-11-06برقم ايداع 5472
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته
و مواد الدعايه و العلن )
 - 8نهاد حارس فتحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17097قيد فى  2019-07-16برقم ايداع 3556وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط /مقاولت
 - 9جرجس صبحى بشاى عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18408قيد فى  2019-12-08برقم ايداع 6066
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /المقاولت
 - 10الميره فاديه عبدالحميد السيد ابونمره تاجر فرد سبق قيده برقم  26309قيد فى  2021-12-02برقم ايداع
7187وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /التوريدات
 - 11اسلم صلح محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8752قيد فى  2014-02-24برقم ايداع 753وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تسويق عقاري
 - 12اصبح  /حجازى للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  13222قيد فى  2015-02-16برقم ايداع
860وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /مقاولت عامه
 - 13احمد محمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  20119قيد فى  2020-07-14برقم ايداع
2815وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مكتب نقل بضائع داخل (ج م ع)
 - 14حسن كمال محمد العمروسى تاجر فرد سبق قيده برقم  20377قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
3235وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريدات عمومية
 - 15رامى وليم نجيب تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  26663قيد فى  2021-12-27برقم ايداع 7789
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح أصبح /توريدات عمومية (فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة
ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة) والعمال الميكانيكية وصيانة وتجديد وتجارة وتوزيع السيارات
 - 16عادل محمود السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  28697قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3840
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تجارة حدايد وبويات وتشطيبات ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لذلك )
 - 17علي عبد ا محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  22590قيد فى  2021-03-02برقم ايداع 952
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة وبيع الدوات المنزلية
 - 18عبدا فوزي عبدالرحيم عبدالستار تاجر فرد سبق قيده برقم  26897قيد فى  2022-01-13برقم ايداع
286وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة القمشة والمنسوجات الجمله
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 - 19محمد عبد الراضى فرغلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23818قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
3041وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط نظافة وتجميل مباني
 - 20ميشيل ادوارد ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  27090قيد فى  2022-01-31برقم ايداع 665وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد مستلزمات البار العميقة للرى والشرب
واستصلح الراضى وتوريد مضخات خطوط النتاج لكافة المصانع
 - 21محمد حسين البدرى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  2235قيد فى  2012-03-05برقم ايداع 600وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /التوريدات العمومية (دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون
الدعاية والعلن) و الستيراد و التصدير
 - 22حسن احمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  28270قيد فى  2022-04-26برقم ايداع
2938وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط خدمات نقل بضائع دون الطرود
البريدية وايجار سيارات
 - 23سيد احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1856قيد فى  2012-01-26برقم ايداع 162وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح التصدير والتوكيلت التجاريه وتوريد
وتجارة قطع غيار السيارات والستيراد ( فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من مجموعه ) 6
 - 24رومانى سمير حنا فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  27538قيد فى  2022-03-03برقم ايداع 1530
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /ورشة تكسير بلستيك
 - 25حمدى ابراهيم عبد البارى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13465قيد فى  2015-03-03برقم ايداع
1172وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /وكيل بيع بالعمولة لمنتجات شركة
كتاكيت لملبس الطفال
 - 26سلمه حماده عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20939قيد فى  2020-09-15برقم ايداع
4343وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تسويق عقاري
 - 27مصطفى صابر عبد الرحمن شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  24199قيد فى  2021-07-11برقم ايداع
3732وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع موبايلت واكسسوارت
 - 28حمزه منتصر عبد المعطي عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  23722قيد فى  2021-06-07برقم
ايداع 2877وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب بيع احذيه وشنط
بالجمله
 - 29هبه اسامه خير الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  1747قيد فى  2012-01-16برقم ايداع 40وفى تاريخ
 2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد والتصدير
 - 30هاله ابراهيم السيد صالح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  5025قيد فى  2013-01-13برقم ايداع 85
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات موبيليا وفرش واثاث وتوريد
وتركيب مستلزمات اليضاءه ومستلزمات التشطيب والديكور
 - 31هيكل امين سلمه هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم  6810قيد فى  2013-07-18برقم ايداع 2347وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح أصبح /مصنع تخريز بلستيك (بموجب شهاده من إتحاد
الصناعات)
 - 32عمرو ممدوح رمضان عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم  22425قيد فى  2021-02-15برقم ايداع
630وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /تصدير
 - 33محمود محمد سيد احمد الربي تاجر فرد سبق قيده برقم  23095قيد فى  2021-04-08برقم ايداع
1792وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح مصنع لتصنيع الخشاب
 - 34كريمه عبد المعطي محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  23231قيد فى  2021-04-19برقم ايداع
2034وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مخبز بلدى نصف الى
بموجب شهادة اتحاد الصناعات برقم 1411
 - 35امير محمد عبد الرحمن زكريا تاجر فرد سبق قيده برقم  27680قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
1820وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تجارة بقالة جملة وقطاعى
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 - 36هانى مجدى محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  15785قيد فى  2015-08-16برقم ايداع
4281وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مقاولت متكامله وتوريدات عموميه (
فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 37سعيد بولس قدوس بدروس تاجر فرد سبق قيده برقم  18276قيد فى  2019-11-26برقم ايداع 5811
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح أصبح /ورشة تكسير بلستيك (بموجب شهاده من إتحاد
الصناعات)
 - 38قدرى احمد وحيدالدين بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  13098قيد فى  2015-02-08برقم ايداع 705
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريد مواد غذائيه ومهمات مكتبيه
 - 39نسرين بهاء الدين عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20102قيد فى  2020-07-13برقم ايداع
2790وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مركز للعناية بالبشرة والتاتو
دون اجراء العمليات الجراحية
 - 40هانى عبدالعزيز السيد فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  2497قيد فى  2012-04-02برقم ايداع 909
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط حفر الليزر
 - 41محمد محمد مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14192قيد فى  2015-04-22برقم ايداع 2171
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصدير واستيراد ( فيما عدا المجموعه 19
والفقره  36من مجموعه ) 6
 - 42اسامة سعيد محمد الشنوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  16307قيد فى  2019-03-28برقم ايداع 932
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجارة وبيع المحمصات والتسالي
والبن واليس كريم والمشروبات الساخنه
 - 43عبد ا احمد طه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  25774قيد فى  2021-11-02برقم ايداع 6335
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح أصبح /بازار (بعد الحصول على موافقة من وزارة السياحة
المؤرخة بتاريخ )2022/6/26
 - 44ابراهيم علي بدوي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28320قيد فى  2022-05-09برقم ايداع 3044
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /سوبر ماركت
 - 45محمد السيد محمد محمود سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21092قيد فى  2020-09-27برقم ايداع
4627وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /انشاء وادارة الكافيتريات والمطاعم
الثابته والخدمات البتروليه فيما عدا السولر والبنزين وادارة محطات الوقود بعد الحصول علي التراخيص اللزمة
وفي حدود المصرح به قانونا
 - 46اميرة عباس عبد المجيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27586قيد فى  2022-03-07برقم ايداع
1640وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط بقاله
 - 47الدكتور للدوات المنزلية تاجر فرد سبق قيده برقم  12549قيد فى  2014-12-31برقم ايداع 5807
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع وتوريد مستلزمات طبيه
ومستحضرات تجميل ( فيما عدا الدويه ) وتوريدات عموميه ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد
الدعايه والعلن وتوريد العماله )
 - 48ميلد عدلي عزيز جرجاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  25841قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
6447وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /ورشه تصنيع بلستيك
 - 49سامح للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  28584قيد فى  2022-05-31برقم ايداع 3614وفى تاريخ
 2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط /ديكورات (جى ار سى)
 - 50ابراهيم عبد المنعم فرج عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  28700قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
3848وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجاره و توزيع الدويه و مستحضرات
التجميل
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السم والسمة
 2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  10788وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,493.000الى  :تعديل السمة لتصبح ايفر مارك لتسويق العقارى evermark
 2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20560وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,562.000الى  :اضافة السمة التجارية  /فستيفال festival
 2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26433وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  7,387.000الى  :اضافه  /الورشه الفنيه لشحن البطاريات
 2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  28310وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,027.000الى  :تعديل السم التجارى ليصبح  /جوده لنقل العمال
 2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18083وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  5,472.000الى  :اصبحت  /المؤسسه المصريه للتوريدات العموميه
 2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  28638وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,721.000الى  :ابراهيم محمد محمد ابراهيم
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18408وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  6,066.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /جى اس للتوريدات العمومية

 - 1فى تاريخ
2014-08-27
 - 2فى تاريخ
2020-08-13
 - 3فى تاريخ
2021-12-09
 - 4فى تاريخ
2022-05-09
 - 5فى تاريخ
2019-11-06
 - 6فى تاريخ
2022-06-05
 - 7فى تاريخ
2019-12-08
والمقاولت
 - 8فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  13222وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-16برقم ايداع  860.000الى  :اصبح  /حجازى للمقاولت العامه
 - 9فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20119وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-14برقم ايداع  2,815.000الى  :اصبحت  /الختيار لنقل البضائع
 - 10فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26663وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-27برقم ايداع  7,789.000الى  :أصبحت السمة /تكل
 - 11فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  28697وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع  3,840.000الى  :عادل محمود السيد محمود
 - 12فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28697وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  3,840.000الى  :بيت الرحاب للديكور
 - 13فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22590وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-02برقم ايداع  952.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /الستاذ لبيع وتجارة
الدوات المنزلية والمراتب
 - 14فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7213وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-25برقم ايداع  2,904.000الى  :اصبحت  /سيركتس اليكترونيكي للستيراد و التصدير
 - 15فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  24366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-28برقم ايداع  4,014.000الى  :ريمون لويز رياض استاورو
 - 16فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27581وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-07برقم ايداع  1,629.000الى  :برو للتجارة والتوريدات العامه
 - 17فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28628وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  3,695.000الى  :ديدا
 - 18فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  2235وتم ايداعه بتاريخ
 2012-03-05برقم ايداع  600.000الى  :اصبحت  /ايدين جاردن للستيراد و التصدير eden garden
for import and export
 - 19فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12025وتم ايداعه
بتاريخ  2014-11-27برقم ايداع  5,132.000الى  :تعديل لتصبح  /ايه ام اس  amsللبقالة التمونية الشاملة
 - 20فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  1856وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-26برقم ايداع  162.000الى  :ايرو ستار للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه
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 - 21فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  14966وتم ايداعه
بتاريخ  2015-06-09برقم ايداع  3,188.000الى  :بدايه للتجارة
 - 22فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  25530وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-17برقم ايداع  5,941.000الى  :تعديل السمه لتصبح /مطعم فلفله
 - 23فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22051وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-22برقم ايداع  6,484.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /فيت فويس وفيت تيم
vet voice and vet team
 - 24فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23722وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-07برقم ايداع  2,877.000الى  :سفن ام لتجارة الحذيه والشنط بالجمله
 - 25فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27335وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-20برقم ايداع  1,142.000الى  :اورو لتعبئة المواد الغذائية
 - 26فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28549وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-26برقم ايداع  3,519.000الى  :اضافه  /موسيسيان دايموند ستور mousesian
diamond store
 - 27فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28686وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  3,826.000الى  :جوميا موفر jumia mover
 - 28فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28808وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  4,056.000الى  :اضافه  /المتحده للتوريدات العموميه
 - 29فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27468وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-28برقم ايداع  1,398.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /بروفيشنال
 - 30فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28758وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  3,957.000الى  :تعديل السمة لتصبح  /الفهد لتصنيع هيكل السيارات
والتند المعدنية
 - 31فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  1398وتم ايداعه بتاريخ
 2011-11-27برقم ايداع  1,533.000الى  :اصبحت  /ووكر walker
 - 32فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18276وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-26برقم ايداع  5,811.000الى  :أصبحت السمة /ل يوجد
 - 33فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17943وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-23برقم ايداع  5,201.000الى  :أصبح السم التجارى /خالد ممدوح احمد القواس
 - 34فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24295وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-15برقم ايداع  3,897.000الى  :اضافة السمة التجارية  /باب الجمله
 - 35فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20102وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-13برقم ايداع  2,790.000الى  :السمة التجارية  /حذف السمة التجارية
 - 36فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26112وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-22برقم ايداع  6,886.000الى  :تعديل السمة التجاريه لتصبح  /النصر ماركت
 - 37فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  2497وتم ايداعه بتاريخ
 2012-04-02برقم ايداع  909.000الى  :سبوت ديزاين للتوريدات العموميه والمنتجات الورقيه
 - 38فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  10916وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-08برقم ايداع  3,670.000الى  :كيمكال سوليوشنز chemical solutions
 - 39فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16307وتم ايداعه
بتاريخ  2019-03-28برقم ايداع  932.000الى  :ادامز لتجارة وبيع المحمصات والتسالي والبن واليس
كريم والمشروبات الساخنه
 - 40فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26510وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-14برقم ايداع  7,505.000الى  :بيوت ان
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 - 41فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28945وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  4,334.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /غرناطة للنارة
granada lighting
 - 42فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12549وتم ايداعه
بتاريخ  2014-12-31برقم ايداع  5,807.000الى  :مؤسسة  h.d.rالطبيه h.d.r . medical
establishment
 - 43فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  25841وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-07برقم ايداع  6,447.000الى  :اصبحت  /ورشه المحبه لتصنيع البلستيك
 - 44فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28629وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  3,696.000الى  :رؤيه سمارت سيستم vision smart system
 - 45فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28700وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  3,848.000الى  :اصبح  /النفيس فارما لتجاره و توزيع الدويه

الشخاص
 - 1حسن محمد صلح الدين حسن وكيل مفوض المقيد برقم قيد  7176وتم ايداعه بتاريخ 2013-09-22
برقم ايداع 2859تم التأشير فى تاريخ  2013-09-22بــ
 - 2ابراهيم ابودهب محمد خلف وكيل مفوض المقيد برقم قيد  16232وتم ايداعه بتاريخ 2019-03-21
برقم ايداع 795تم التأشير فى تاريخ  2019-03-21بــ
 - 3اسلم حسن عبد الهادي حسن وكيل مفوض المقيد برقم قيد  23822وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-13
برقم ايداع 3047تم التأشير فى تاريخ  2021-06-13بــ
 - 4عادل محمود السيد محمود تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  28697وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع 3840تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ
 - 5حارس بخيت خلف ا مهران تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  28720وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع 3883تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ
 - 6ابراهيم ابودهب محمد خلف وكيل مفوض المقيد برقم قيد  28798وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-15
برقم ايداع 4036تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1محمد عطيه هجرس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13856قيدت فى  2015-03-26برقم ايداع
 1706وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل سبب المحو فسخ الشركة بموجب العقد الفسخ
 - 2مينا فايز جرجس خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25290قيدت فى  2021-09-30برقم ايداع
 5533وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل بموجب عقد الفسخ المصدق على توقيعاته برقم
 / 559و لسنه  2022تم محو القيد و فسخ الشركه
 - 3اصبح راشد عبد الحميد حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم  6872قيدت فى  2013-07-28برقم
ايداع  2430وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل بموجب سبب االفسخ المسجل محكمة برقم
 976لسنة 2022
 - 4سيد محمد عبد الحميد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  24500قيدت فى  2021-08-05برقم ايداع
 4227وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه بموجب عقد مسجل
ملخصه محكمه برقم 662لسنه 2022
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رأس المال
 - 1اصبح  /محمود يوسف شريف يوسف و شريكته شركة سبق قيدها برقم  17484قيدت فى 2019-09-03
برقم ايداع 4305وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 2اصبح  /احمد علء الدين محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  18556قيدت فى  2019-12-19برقم
ايداع 6356وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 75,000.000
 - 3محمود عبد الناصر و شريكته شركة سبق قيدها برقم  23645قيدت فى  2021-06-01برقم ايداع
2751وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 4اصبح  /محمد حسن انور محمد السيد ابو العنين و شريكه شركة سبق قيدها برقم  954قيدت فى
 2011-10-02برقم ايداع 1026وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 5تعديل السم التجارى  /هانى فوزى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2953قيدت فى  2012-05-22برقم
ايداع 1442وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 6وليد فؤاد وشركاة شركة سبق قيدها برقم  10162قيدت فى  2014-06-26برقم ايداع
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000

2668وفى

 - 7فارس حسن خفاجه و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  25957قيدت فى  2021-11-11برقم ايداع
6620وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 180,000.000
 - 8محمد صبحى حسين احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  8486قيدت فى  2014-02-03برقم ايداع
409وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 6,000,000.000
 - 9اصبح  /امال على يوسف و شريكها شركة سبق قيدها برقم  17795قيدت فى  2019-10-09برقم ايداع
4929وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 10أصبح /محمد سيد حسن وشريكة أحمد محسن عبدالوهاب شركة سبق قيدها برقم  19051قيدت فى
 2020-02-05برقم ايداع 749وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها
300,000.000
 - 11مصطفى محمد رفعت عبد العال و شركاه شركة سبق قيدها برقم  26534قيدت فى  2021-12-15برقم
ايداع 7542وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 12وليد بدران عبد القادر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20250قيدت فى  2020-07-20برقم ايداع
3013وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 13احمد السيد حسين ابراهيم البوص وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19499قيدت فى 2020-03-11
برقم ايداع 1581وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 14اصبح  /ربيع الباز و شركاه شركة سبق قيدها برقم  5377قيدت فى  2013-02-13برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 60,000.000

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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العناوين
 - 1اصبح خالد محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9300قيدت فى  2014-04-14برقم ايداع
1496وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  /مقر الشركة u 5
 gالدور الرضى مبنى تزفيام بيزنس كومبلكس الكائن بالمول المقام على القطعة  422و  423التسعين الشمالى -
القطاع الثالث  -التجمع الخامس  -القاهرة
 - 2اصبح  /محمود يوسف شريف يوسف و شريكته شركة سبق قيدها برقم  17484قيدت فى 2019-09-03
برقم ايداع 4305وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /غرفه  1ق 5
حى  12/1200711التجمع الول
 - 3محمود عبد الناصر و شريكته شركة سبق قيدها برقم  23645قيدت فى  2021-06-01برقم ايداع
2751وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  28 /شارع محمد صالح
 - 4شركه محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26055قيدت فى
 2021-11-17برقم ايداع 6794وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
شارع بورسعيد دور ارضى و اول علوى محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى
 - 5شركه محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26055قيدت فى
 2021-11-17برقم ايداع 6794وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
شارع الجيش ارضى و اول علوى و ثانى علوى محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى
 - 6تعديل السم التجارى  /هانى فوزى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2953قيدت فى 2012-05-22
برقم ايداع 1442وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح
 /مركز الشركة مدينة  15مايو مجاورة  15مجموعة  2عمارة  7شقة 0 3
 - 7فارس حسن خفاجه و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  25957قيدت فى  2021-11-11برقم ايداع
6620وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  /المحل فى مدخا العقار رقم
 47شارع عبد العزيز العتبه
 - 8مصطفى محمد رفعت عبد العال و شركاه شركة سبق قيدها برقم  26534قيدت فى  2021-12-15برقم
ايداع 7542وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 243 / 242
التسعين الشمالى القطاع الثانى التجمع الخامس الوحده g6
 - 9شركه محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26055قيدت فى
 2021-11-17برقم ايداع 6794وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
إضافة الفرع الكائن بالعنوان /شارع الجيش مدينة الباجور بملك /محمد عبدالرشيد عبدالحميد الحفنى (دور أرضى)
 - 10اصبح  /ربيع الباز و شركاه شركة سبق قيدها برقم  5377قيدت فى  2013-02-13برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح  23 /شارع مكاوى من شارع
الحريه

522

 - 11محمد حسين و شريكه شركة سبق قيدها برقم  9607قيدت فى  2014-05-12برقم ايداع 1931وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العبور الصناعيه قطعه رقم  1ب  ,ج بلوك
 22009السعوديه مبنى  2الى المنشأه
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النشاط
 - 1محمود عبد الناصر و شريكته شركة سبق قيدها برقم  23645قيدت فى  2021-06-01برقم ايداع
 2751وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /التوريدات العموميه و خاصه مستلزمات و
مواد التشييد و البناء
 - 2اصبح  /محمد حسن انور محمد السيد ابو العنين و شريكه شركة سبق قيدها برقم  954قيدت فى
 2011-10-02برقم ايداع  1026وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /القيام بكافة
اعمال المقاولت العمومية المتكاملة و التصدير و التوكيلت التجارية و التوريدات العامه فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماته
 - 3هناء مصطفى محمد وشريكتيها شركة سبق قيدها برقم  28632قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 3699وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط /ورش العمل والفاعليات وكافة
الحفلت وتوريد المواد الغذائية بأنواعها وإدارة المطاعم والكافيهات والتوريدات العمومية (فيماعدا الكمبيوتر
ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة) دون التجارة
 - 4تامر نصر ابراهيم نصر و شركاه شركة سبق قيدها برقم  25253قيدت فى  2021-09-28برقم ايداع
 5481وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مطعم و اقامه و اداره و تشغيل المطاعم و
الكافيهات و تقديم كافه انواع الماكولت و التيك اوى وتوريد و تجاره كافه انواع المواد الغذائيه
 - 5أصبح /محمد سيد حسن وشريكة أحمد محسن عبدالوهاب شركة سبق قيدها برقم  19051قيدت فى
 2020-02-05برقم ايداع  749وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح أصبح /شحن ونقل
البضائع (داخل اقليم جمهوريه مصر العربيه) وتوريدات عمومية(فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية
والعلن العمالة)
 - 6مصطفى محمد رفعت عبد العال و شركاه شركة سبق قيدها برقم  26534قيدت فى  2021-12-15برقم
ايداع  7542وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /سوبر ماركت و اداره و تشغيل
المطاعم
 - 7اصبح  /ربيع الباز و شركاه شركة سبق قيدها برقم  5377قيدت فى  2013-02-13برقم ايداع 522
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح توريدات و مقاولت كهروميكانيكيه و خدمات بتروليه (
فيما عدا البنزين و السولر و فى حدود المصرح به قانونا )
 - 8محمد حسين و شريكه شركة سبق قيدها برقم  9607قيدت فى  2014-05-12برقم ايداع
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه  /تصنيع فرش سيارات

 1931وفى

 - 9خضر احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  23321قيدت فى  2021-04-25برقم ايداع  2176وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مقاولت عامه و توريدات عموميه و تنظيم معارض و
مؤتمرات و بيع و توريد مستلزمات طبيه ( بموجب موافقه امنيه رقم  338لسنه ) 2022
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الكيان القانونى
 - 1اصبح  /محمود يوسف شريف يوسف و شريكته شركة سبق قيدها برقم  17484قيدت فى 2019-09-03
برقم ايداع  4305وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2محمود عبد الناصر و شريكته شركة سبق قيدها برقم  23645قيدت فى  2021-06-01برقم ايداع
 2751وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3تعديل السم التجارى  /هانى فوزى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2953قيدت فى 2012-05-22
برقم ايداع  1442وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 4وليد بدران عبد القادر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20250قيدت فى  2020-07-20برقم ايداع
 3013وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 5احمد السيد حسين ابراهيم البوص وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19499قيدت فى  2020-03-11برقم
ايداع  1581وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 6اصبح  /ربيع الباز و شركاه شركة سبق قيدها برقم  5377قيدت فى  2013-02-13برقم ايداع 522
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17484 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-09-03برقم ايداع  4305الى اصبح  /محمود يوسف شريف يوسف و شريكته
 - 2فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  18556 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-12-19برقم ايداع  6356الى اصبح  /احمد علء الدين محمد و شريكته
 - 3فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17759 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-10-07برقم ايداع  4857الى اصبح  /احمد عادل احمد و شريكه احمد مجدى محمد
 - 4فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  23645 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-01برقم ايداع  2751الى محمود عبد الناصر و شريكته
 - 5فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17277 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-08-05برقم ايداع  3908الى اصبح /اشرف عبد الحميد و شريكته اميره محمد
 - 6فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  954 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-02برقم ايداع  1026الى اصبح  /محمد حسن انور محمد السيد ابو العنين و
شريكه
 - 7فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  28439 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-05-19برقم ايداع  3256الى تعديل  /سامح عبد المنعم وفؤاد توفيق يوسف
 - 8فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2953 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-05-22برقم ايداع  1442الى تعديل السم التجارى  /هانى فوزى وشريكته
 - 9فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  25957 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-11برقم ايداع  6620الى فارس حسن خفاجه و شريكيه
 - 10فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10658 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-08-17برقم ايداع  3320الى أصبح /ياسر عبدالحليم احمد عبدالحليم وشريكة
 - 11فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17795 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-10-09برقم ايداع  4929الى اصبح  /امال على يوسف و شريكها
 - 12فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19051 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-02-05برقم ايداع  749الى أصبح /محمد سيد حسن وشريكة أحمد محسن عبدالوهاب
 - 13فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19205 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-02-17برقم ايداع  1032الى أصبح /سامى جرجس جبران يوسف وشريكتة
 - 14فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5377 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-02-13برقم ايداع  522الى اصبح  /ربيع الباز و شركاه
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الشخاص
 - 1وليد فؤاد زكريا حسن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  10162وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-26برقم ايداع  2668تم التأشير فى تاريخ  2014-06-26بــ  :الدارة و حق التوقيع للطرف
الول بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركة و ضمن اغراضها و بعنوانها و له كافة
الحقوق من الدانة و الستدانة و القرض و الرهن و كافة العمال و له الحق فى ان يوكل من الغير او من
الشركاء ما يراه مناسبا لى عمل من تلك العمال و يكون من حق المدير المسؤل اضافه على ماسبق تاسيس
الشركات و تعديلها و الدخول فى مشاركات باسمها و لغرضها او الغراض اخرى لمصلحه الشركه و له فى ذلك
اوسع الصلحيات و له الحق فى التعامل مع كافه الوزارات و الهيئات كما له الحق فى البيع للنفس او الغير
لصول الشركه و العلمه التجاريه داخل مصر و خارجها و العقارات و السيارات الخاصه بالشركه و تراخيص
السيارات والتعامل مع المرور و التصالح و القرار و البراء
 - 2بهاءالدين السيد عبده الريدى شريك متضامن المقيد برقم قيد  19499وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  1581تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ  :اصبح شريك موصى
 - 3احمد السيد حسين ابراهيم البوص مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  19499وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  1581تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ  :اداره الشركه و حق التوقيع عنها
موكوله الي الشريك  /احمد السيد حسين ابراهيم البوص ( منفردا ) و له الحق فى توكيل الغير فى بعض او كل
اعمال الشركه
 - 4عفيفى محمد السيد عفيفى مدير غير شريك المقيد برقم قيد  19756وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-16برقم ايداع  2211تم التأشير فى تاريخ  2020-06-16بــ  :تم خروج المدير المعين السيد /
عفيفى محمد السيد عفيفى واستلم كافه حقوقه
 - 5هبه بسيونى ابراهيم عوض ا شريك متضامن المقيد برقم قيد  20250وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-20برقم ايداع  3013تم التأشير فى تاريخ  2020-07-20بــ :
 - 6محمود سمير محمد اسماعيل عزام شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  23632وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-01برقم ايداع  2728تم التأشير فى تاريخ  2021-06-01بــ :
 - 7هانى سعيد محمد على الشيخ على مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  23632وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-01برقم ايداع  2728تم التأشير فى تاريخ  2021-06-01بــ  :اداره الشركه و التوقيع عنها
موكوله الى الشريك  /هانى سعيد محمد على الشيخ منفردا و له كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان
تكون العمال الصادره منه بعنوان الشركه و ضمن اغراضها و له حق ابرام التفاقيات مع الغير و التوقيع على
كافه العقود و تمثيل الشركه امام القضاء و له حق التعامل مع البنوك و السحب و اليداع و جميع المعاملت
البنكيه و بيع و شراء اصول الشركه و السيارات و موجوداتها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض
ما ذكر
 - 8احمد محمد محمد محمد واصل شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  17484وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-03برقم ايداع  4305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 9محمود يوسف شريف يوسف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  17484وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-03برقم ايداع  4305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :حق الداره و التوقيع عن
الشركه و تمثيلها امام الجهات الحكوميه و غيرها للشريك المتضامن  /محمود يوسف شريف يوسف منفردا و
يجوز توكيل الغير بالتوقيع نيابه عنه امام الجهات المذكوره و حق الشريكه المنضمه السيده  /زينب ناجى حسين
احمد حق التوصيه بنسبتها
 - 10اشرف محمد حسنى ابراهيم جدوع شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  18556وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-19برقم ايداع  6356تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
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 - 11احمد علء الدين محمد احمد طعيمه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  18556وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-19برقم ايداع  6356تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :الداره و التوقيع
للشريك المتضامن السيد  /احمد علء الدين محمد منفردا وله فى ذلك كافه الصلحيات فى فتح حسابات فى البنوك
واستلم الشيكات و التوقيع منفردا عن الشركه وله ايضا حق البيع و التصرف فى اصول الشركه
 - 12صلح الدين احمد صلح الدين عبد العظيم شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  17759وتم
ايداعه بتاريخ  2019-10-07برقم ايداع  4857تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 13محمد مدحت محمد خليل عنانى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  17759وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  4857تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 14احمد عادل احمد محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  17759وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  4857تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :الداره و التوقيع للطرفين الثانى
و الثالث مجتمعين او منفردين بشرط ان يكون ضمن اغراض الشركه و لهم كافه الصلحيات فى البيع و الرهن و
التعامل مع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و كذلك التعامل مع جميع البنوك وهيئه الرقابه على الصادرات و
الواردات و لهما حق تفويض و توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر من هذه الصلحيات على انه فى حاله بيع
اصول من الشركه او عقد قروض من البنوك او ترتيب اي حق عينى على الشركه فانه يلزم ان يتم التوقيع من
جميع الشركاء مجتمعين فقط
 - 15احمد محمود محمد ابراهيم شاهين شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  23645وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-01برقم ايداع  2751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 16محمود عبد الناصر خليفه عطيه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  23645وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-01برقم ايداع  2751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :حق الداره و التوقيع موكول
للطرف الول السيد  /محمود عبد الناصر خليفه عطيه منفردا و ذلك امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه
و التوقيع على كافه انواع العقود البتدائيه و النهائيه و التعامل مع البنوك بكافه انواع المعاملت البنكيه و فى
استلم الشيكات من كافه جهات التعامل و فى البيع و الشراء و الرهن و الشطب و فى دفع و قبض الثمن و اخذ و
اعطاء المخالصات وفى جميع التصرفات الناقله للملكيه و بيع الصول الموجوده بالشركه من اراضى و عقارات
و غيرها و فى شراء السيارات و بيعها وانهاء كافه اجراءات المرور و التوقيع امام الشهر العقارى و حق الرهن
و القتراض من البنوك وايضا له الحق فى توكيل من يشاء فى كل او بعض ما ذكر
 - 17اميره محمد عبد الرحيم حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  17277وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-05برقم ايداع  3908تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 18وائل احمد مأمون سليمان شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  17277وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-05برقم ايداع  3908تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 19اشرف عبد الحميد عباس جلل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  17277وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-05برقم ايداع  3908تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :حق الداره و التوقيع فى يد
الشريك الول وللشريك الول حق الداره و التوقيع منفردا و ذلك فى اغراض الشركه
 - 20هانى فوزى عوض قنديل شريك متضامن المقيد برقم قيد  2953وتم ايداعه بتاريخ
 2012-05-22برقم ايداع  1442تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :تعديل الدارة والتوقيع ليصبح /
ادارة الشركة وحق التوقيع للشريك الول والثانى ولهما الحق فى ادارة الشركة وتمثيلها امام الجهات الرسمية
والحكومية والغير الحكومية ولهما الحق فى التوقيع على العقود البتدائية والنهائية الخاصة بالشركة واستلم
المستخلصات والتوقيع على الشيكات واستلمها وصرفها وكذلك لهما الحق فى البيع والشراء كما لهما الحق فى
القتراض من البنوك والرهن بأسم الشركة وكفالة الغير وشراء السيارات وترخيصها وتجديدها وبيعها والتصرف
فيها والتوقيع على كافة الوراق الخاصة بكل ذلك امام كل الجهات التى تتعامل معها الشركة وكذلك بيع وشراء
اصول الشركة وفى كل شئون الشركة وادارتها 0
 - 21هبه فوزى عوض قنديل خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  2953وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-22برقم ايداع  1442تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 22ماريان حنا شوقى فريد شريك متضامن المقيد برقم قيد  2953وتم ايداعه بتاريخ 2012-05-22
برقم ايداع  1442تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
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 - 23احمد عبد الحليم احمد عبد الحليم شريك متضامن المقيد برقم قيد  10658وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-17برقم ايداع  3320تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :دخول //أتفق الشريكين فيما بينهم
على تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للشريكين ياسر عبدالحليم احمد عبدالحليم والشريك احمد عبد الحليم احمد
عبد الحليم مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك مجتمعين او منفردين حق إدارة الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات
الرسمية وغير الرسمية والحكومية وغير الحكومية لتحقيق غرض الشركة وحق التصرف وابرام كافه العقود
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه والتعامل مع البنوك والجمارك وإستلم كافه مستحقات الشركة والتوقيع
على كافه التزامات الشركه اما القتراض من البنوك وفتح العتمادات والرهن والتصرف بالبيع فيكون للشريكين
مجتمعين فقط
 - 24داليا محمد فتحي حسين جمجوم شريك متضامن المقيد برقم قيد  10658وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-17برقم ايداع  3320تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خرجت وأستلمت كافة حقوقها
 - 25رامى راشد امين جورجى شريك متضامن المقيد برقم قيد  19205وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-17برقم ايداع  1032تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خرج وأستلم كافة حقوقة
 - 26مريانة بطرس جورجى وهبة شريك متضامن المقيد برقم قيد  19205وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-17برقم ايداع  1032تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :دخول //أإصبح حق الدارة
والتوقيع وتمثيل الشركةامام جميع الجهات والبنوك وإستلم وإيداع الموال والتصرف فى الصول الثابتة
والمتغيرة والقتراض والتعاقد بأسم الشركة للشريكان الطرفين الول والثانى مجتمعان او منفردان
 - 27احمد رفعت عبدالمقصود حسن شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  5377وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-13برقم ايداع  522تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 28احمد العربي محمد احمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  5377وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-13برقم ايداع  522تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 29ربيع محمد احمد الباز مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  5377وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-13برقم ايداع  522تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :اتفق الشركاء على ان تكون اداره
الشركه و حق الداره و التوقيع للشريك المتضامن ربيع محمد احمد الباز منفردا و له كافه السلطات لتحقيق
غرض الشركه و التعامل مع جميع المصالح الحكوميه و الغير حكوميه كما يحق له تمثيل الشركه امام الغير و له
حق التعامل مع جميع البنوك داخل و خارج البلد بكافه الشكال من فتح حسابات و السحب و اليداع و القبض
لحسابات الشركه و كافه المعاملت البنكيه و له حق الرهن و البيع و القتراض باسم الشركه منفردا
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تجديد افراد
 - 1عبد الرحمن راضى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2190 :قيدت فى  2012-03-01برقم ايداع
 549وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 2هانى حسنى عبداللطيف عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  2679 :قيدت فى  2012-04-23برقم
ايداع  1125وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 3بكرى للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  10498 :قيدت فى  2014-08-03برقم ايداع 3100
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-02
 - 4حربى حلمى ميشيل سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  332 :قيدت فى  2011-06-29برقم ايداع
 345وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-28
 - 5محمد احمد سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  3054 :قيدت فى  2012-06-05برقم ايداع
 1562وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 6فاتن مصطفى يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4077 :قيدت فى  2012-10-09برقم ايداع
 2787وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-08
 - 7هانى محمد السعيد عبدالمنعم محمد شادى تاجر فرد سبق قيده برقم  11929 :قيدت فى 2014-11-24
برقم ايداع  5011وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-23
 - 8غاده فؤاد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  63 :قيدت فى  2011-05-26برقم ايداع  64وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-25
 - 9ايمن عثمان عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2240 :قيدت فى  2012-03-06برقم ايداع
 605وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 10اسلم للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  2247 :قيدت فى  2012-03-06برقم ايداع  612وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 11هشام مصطفي ابراهيم احمد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  3035 :قيدت فى  2012-06-03برقم
ايداع  1541وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 12محمود احمد جاد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  3201 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 1737وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 13صلح سعيد شاذلى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11131 :قيدت فى  2014-09-22برقم ايداع
 3940وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-21
 - 14يسرى رمضان محمود طه تاجر فرد سبق قيده برقم  13145 :قيدت فى  2015-02-10برقم ايداع
 761وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-09
 - 15ماهر عمر خضيرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1973 :قيدت فى  2012-02-07برقم ايداع
 288وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 16علء احمد عبد الرحيم راجح تاجر فرد سبق قيده برقم  2812 :قيدت فى  2012-05-08برقم ايداع
 1285وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 17عماد سليمان احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  6262 :قيدت فى  2013-05-19برقم ايداع
 1641وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-18
 - 18ياسر عرفان حميد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13914 :قيدت فى  2015-04-01برقم
ايداع  1782وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-31
 - 19احمد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13926 :قيدت فى  2015-04-01برقم ايداع
 1800وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-31
 - 20سامح وصفى نصر ا شكر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  14148 :قيدت فى  2015-04-20برقم
ايداع  2108وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-19
 - 21جمعه عبدالنبى فراج مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  14294 :قيدت فى  2015-04-29برقم
ايداع  2305وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-28
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 - 22نهى لطفى نجيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  3064 :قيدت فى  2012-06-05برقم ايداع
 1572وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 23محمود عبدالستار محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  8805 :قيدت فى  2014-03-03برقم
ايداع  835وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-02
 - 24عاطف كلين تاجر فرد سبق قيده برقم  5665 :قيدت فى  2013-03-11برقم ايداع  875وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-10
 - 25حسن فؤاد محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10060 :قيدت فى  2014-06-19برقم ايداع
 2543وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-18
 - 26احمد فؤاد فريد الصواف تاجر فرد سبق قيده برقم  11983 :قيدت فى  2014-11-26برقم ايداع
 5077وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-25
 - 27اصبح  /حجازى للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  13222 :قيدت فى  2015-02-16برقم
ايداع  860وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-15
 - 28احمد جمال السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  648 :قيدت فى  2011-08-18برقم ايداع 690
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-17
 - 29وائل فوزى محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  2220 :قيدت فى  2012-03-04برقم ايداع
 583وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 30عصام الدين امام احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  3135 :قيدت فى  2012-06-13برقم ايداع
 1657وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 31احمد محروس عبدالفضيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1288 :قيدت فى  2011-11-16برقم
ايداع  1406وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 32سوزى سيفين عبيد سيفين تاجر فرد سبق قيده برقم  1607 :قيدت فى  2011-12-20برقم ايداع
 1781وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 33سامح محمد احمد محمد جودة تاجر فرد سبق قيده برقم  1780 :قيدت فى  2012-01-18برقم ايداع
 76وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 34محمد حسين البدرى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  2235 :قيدت فى  2012-03-05برقم ايداع
 600وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 35صيدلية د ايمن عزمى تاجر فرد سبق قيده برقم  4908 :قيدت فى  2012-12-27برقم ايداع
 3725وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-26
 - 36محمد موسى حماد عياش تاجر فرد سبق قيده برقم  7861 :قيدت فى  2013-12-05برقم ايداع
 3738وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-04
 - 37صفوت مصطفى محمد مصطفى عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  13769 :قيدت فى
 2015-03-22برقم ايداع  1583وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-21
 - 38عاطف توفيق عبدالحفيظ سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  2990 :قيدت فى  2012-05-28برقم ايداع
 1484وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 39محمود امبابى للمقاولت العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  3110 :قيدت فى  2012-06-11برقم
ايداع  1629وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 40مجدي صبحي رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8574 :قيدت فى  2017-02-13برقم ايداع
 225وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 41مجدي صبحي رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8574 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 448وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 42مجدى صبحى رشاد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8574 :قيدت فى  2014-02-10برقم ايداع
 525وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-09
 - 43مجدي سمير كلم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  10525 :قيدت فى  2014-08-05برقم ايداع
 3144وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-04
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 - 44مجدى سمير كلم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  10525 :قيدت فى  2014-08-28برقم ايداع
 3526وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-27
 - 45رجب السيد عامر رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  13913 :قيدت فى  2015-04-01برقم ايداع
 1781وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-31
 - 46احمد شعبان بيومي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13994 :قيدت فى  2015-04-08برقم ايداع
 1896وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-07
 - 47شريف محمد مرسي ماضي تاجر فرد سبق قيده برقم  14966 :قيدت فى  2015-06-09برقم ايداع
 3188وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-08
 - 48محمد شعبان محمد رزيق تاجر فرد سبق قيده برقم  57 :قيدت فى  2011-05-26برقم ايداع 58
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-25
 - 49ممدوح محفوظ جرجس يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3296 :قيدت فى  2012-07-04برقم ايداع
 1852وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 50عصام محمد كامل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  15277 :قيدت فى  2015-07-02برقم ايداع
 3618وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-01
 - 51عادل صلح الدين عبدالخالق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24 :قيدت فى  2011-05-23برقم
ايداع  24وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-22
 - 52شرف الدين رفاعى عبدالقادر يحي تاجر فرد سبق قيده برقم  1235 :قيدت فى  2011-11-02برقم
ايداع  1348وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 53محمد رياض ابراهيم بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  1498 :قيدت فى  2011-12-07برقم ايداع
 1651وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 54زكى احمد زكى عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  5801 :قيدت فى  2013-03-25برقم ايداع
 1040وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-24
 - 55احمد عوض محمد ابراهيم الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم  9943 :قيدت فى 2014-06-10
برقم ايداع  2389وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-09
 - 56سيد بدر خليل امين تاجر فرد سبق قيده برقم  877 :قيدت فى  2011-09-26برقم ايداع 938
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 57حاتم عيد عبدالسلم السيد دومة تاجر فرد سبق قيده برقم  1198 :قيدت فى  2011-10-30برقم
ايداع  1304وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-29
 - 58محمد هانى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  1699 :قيدت فى  2017-01-29برقم ايداع
 156وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 59محمد هاني محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  1699 :قيدت فى  2011-12-28برقم ايداع
 1887وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 60سليمان حامد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4141 :قيدت فى  2012-10-14برقم ايداع
 2863وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-13
 - 61عادل احمد محمود محمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7577 :قيدت فى  2013-11-14برقم
ايداع  3383وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-13
 - 62عمرو مصطفى عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم  8331 :قيدت فى  2014-01-21برقم
ايداع  218وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-20
 - 63محمد جابر ابو الوفا جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  2143 :قيدت فى  2012-02-26برقم ايداع
 492وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 64حمدى عبد البديع متولى العياط تاجر فرد سبق قيده برقم  2300 :قيدت فى  2012-03-12برقم
ايداع  674وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 65بيشوى جريس ناجى القس تاجر فرد سبق قيده برقم  2764 :قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع
 1226وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
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 - 66هشام صابر عبدالرحمن عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5642 :قيدت فى  2013-03-10برقم ايداع
 848وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-09
 - 67عرفه عاشور حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  10333 :قيدت فى  2014-07-10برقم ايداع
 2888وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-09
 - 68زكريا خليفه على خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  13250 :قيدت فى  2015-02-18برقم ايداع
 892وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-17
 - 69احمد محمود منصور نصر شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  13821 :قيدت فى 2015-03-24
برقم ايداع  1648وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-23
 - 70حسين تونسى ابوالسعود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2451 :قيدت فى  2012-03-25برقم ايداع
 848وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 71عمرو فايز محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  2975 :قيدت فى  2012-05-27برقم ايداع
 1466وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 72رامي عياده عواد حمدان ابوزهري تاجر فرد سبق قيده برقم  3046 :قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  1553وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 73على عاصم عبدالعال عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  15810 :قيدت فى  2015-08-18برقم
ايداع  4318وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-17
 - 74محمد محمد الدمرداش مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  1296 :قيدت فى  2011-11-16برقم ايداع
 1418وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 75محمد صلح محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  1398 :قيدت فى  2011-11-27برقم ايداع
 1533وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-11-26
 - 76احمد شوقى عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  2062 :قيدت فى  2012-02-16برقم ايداع
 397وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-02-15
 - 77وليد للتوريدات العمومية دبليو .اس .سي  w. s. cتاجر فرد سبق قيده برقم  2842 :قيدت فى
 2012-05-10برقم ايداع  1317وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-09
 - 78هانى مجدى محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  15785 :قيدت فى  2015-08-16برقم
ايداع  4281وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-15
 - 79اشرف رجب ذكى رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  1240 :قيدت فى  2011-11-02برقم ايداع
 1353وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 80جمال فنجرى عزيز شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  1763 :قيدت فى  2012-01-17برقم ايداع
 57وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-01-16
 - 81ايهاب يحى فهيم زخارى تاجر فرد سبق قيده برقم  9059 :قيدت فى  2014-03-24برقم ايداع
 1169وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-23
 - 82محمود مصطفى عبد المجيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  9564 :قيدت فى 2014-05-08
برقم ايداع  1875وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-07
 - 83قدرى احمد وحيدالدين بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  13098 :قيدت فى  2015-02-08برقم
ايداع  705وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-07
 - 84عاطف حسنى نبيه عبد الشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3217 :قيدت فى  2012-06-25برقم ايداع
 1755وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 85احمد محمد شعبان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10269 :قيدت فى  2014-07-07برقم ايداع
 2803وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-06
 - 86ايمن نبيل صالح حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  14335 :قيدت فى  2015-05-03برقم ايداع
 2356وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-02
 - 87حسين عبدالرحيم سليمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  14449 :قيدت فى 2015-05-07
برقم ايداع  2501وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-06
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 - 88هانى عبدالعزيز السيد فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  2497 :قيدت فى  2012-04-02برقم ايداع
 909وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 89سيد اسماعيل محمد رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4404 :قيدت فى  2012-11-08برقم ايداع
 3187وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-07
 - 90عبدالرحمن عنتر عبدالمهيمن عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  13016 :قيدت فى 2015-02-03
برقم ايداع  595وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-02
 - 91امير للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  13128 :قيدت فى  2015-02-09برقم ايداع
 737وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-08
 - 92مودي دانيال كرم مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  14530 :قيدت فى  2015-05-13برقم ايداع
 2609وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 93احمد عبدالحميد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1619 :قيدت فى  2011-12-20برقم ايداع
 1793وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 94عادل حليم فرج مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  10365 :قيدت فى  2014-07-14برقم ايداع
 2927وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-13
 - 95طه سعيد فوزي عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  77 :قيدت فى  2011-05-30برقم ايداع
 79وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-29
 - 96ماجد عدلى مرقس جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  3253 :قيدت فى  2012-07-01برقم ايداع
 1801وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-30
 - 97وليد محمد فتح ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3379 :قيدت فى  2012-07-15برقم ايداع
 1948وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 98ايمن احمد مهران شيخون تاجر فرد سبق قيده برقم  5542 :قيدت فى  2013-03-03برقم ايداع
 730وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-02
 - 99كريم محمد امام محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  14532 :قيدت فى  2015-05-13برقم
ايداع  2611وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 100حسام احمد محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  15411 :قيدت فى  2015-07-13برقم ايداع
 3788وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-12

تجديد شركات
 - 1تعديل السم التجارى  /هانى فوزى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2953 :قيدت فى 2012-05-22
برقم ايداع  1442وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/05/2027
12:00:00ص
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