جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب الصف 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
 - 1خالد اشرف سعيد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5986
ورقم قيد  40465رئيسى آخر عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و
توريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة مدخل الحلف الغربى
 - 2محمد عبدا علي حماد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  5980ورقم
قيد  45105محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل
الداخلي و الخارجي ,بجهة محافظة الجيزة الطرفايه
 - 3أيه توبه اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  5987ورقم
قيد  45106محل رئيسى عن خضروات و فاكهه ,بجهة محافظة الجيزة ش استوديو أيه ابوصير
 - 4خيرى صابر احمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5991
ورقم قيد  45107محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ش النادى الرياضى الشوبك الغربى
 - 5حسن صبرى سالم غريب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5996
ورقم قيد  45108محل رئيسى عن خدمات نقل وتوريدات ومقاولت ومواد بناء فيما عدا توريد العمالة وتوريد
الحاسب اللى وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة
الجيزة نزلة عليان
 - 6هاني محمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6001
ورقم قيد  45109محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات فيما عدا توريد العماله و توريد اجهزه
الحاسب اللي ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي
 - 7شعبان عيد علي ابو هنطش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6005
ورقم قيد  45110محل رئيسى عن محل ادوات منزليه ,بجهة محافظة الجيزة الخرمان الشارع الرئيسي
 - 8شريف محمد مهدى سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6009
ورقم قيد  45111محل رئيسى عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة اسكر
 - 9سلمه رياض محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6010
ورقم قيد  45112محل رئيسى عن مزرعه مواشى حلب و تسمين ,بجهة محافظة الجيزة  3شارع النادى
 - 10عادل نادى شاكر مبارك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6012
ورقم قيد  45113محل رئيسى عن صوب زراعيه لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة اللشت
 - 11سارة سيد عبد الرحيم حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6015
ورقم قيد  45114محل رئيسى عن ورشه خياطه ,بجهة محافظة الجيزة 1ش شكرى لبنه
 - 12اشرف زيدان ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6016
ورقم قيد  45115محل رئيسى عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى
الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ عثمان
 - 13محمد مسعد ابراهيم حسان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6017
ورقم قيد  45116محل رئيسى عن صوب زراعيه لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
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 - 14رجب فراج عباس قرنى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6018
ورقم قيد  45117محل رئيسى عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و
توريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة المرازيق
 - 15محمد احمد محمود جبر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6019
ورقم قيد  45118محل رئيسى عن ورشه ملبس ,بجهة محافظة الجيزة عزبه فاضل بجوار الوحده الصحيه
 - 16عبدالوهاب جمال عبداللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6020ورقم قيد  45119محل رئيسى عن ورشه حديد كريتال ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل
 - 17محمد سعد محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6021
ورقم قيد  45120محل رئيسى عن تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مكتب بريد الكداية
 - 18امام عبدالنبى امام جنيدى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6025
ورقم قيد  45122محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة الجيزة المرازيق الكفر البحرى
 - 19محمد حامد احمد قطب قطب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6027ورقم قيد  45123محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش الجزيرة ابورجوان القبلى
 - 20سعد حسنى حسن عبدالتواب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6028ورقم قيد  45124محل رئيسى عن مطعم فول وفلفل ,بجهة محافظة الجيزة صول الشارع الرئيسى
 - 21رجب احمد رجب محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6031ورقم قيد  45125محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش الموقف بجوار بنك
مصر
 - 22نادي سعيد محمد عويس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6032
ورقم قيد  45126محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة اطفيح
 - 23محمد ممدوح محمد عبدالوهاب كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  6033ورقم قيد  45127محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص
اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة مزغونة
 - 24رمضان سعداوى محمد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  6034ورقم قيد  45128محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش الكرنك بجوار
مسجد الرحمة
 - 25ابراهيم عمر ابراهيم حسان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6036
ورقم قيد  45129محل رئيسى عن صوب زراعيه لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
 - 26طارق ابراهيم جمعه خليفه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6037
ورقم قيد  45130محل رئيسى عن محل عطور ,بجهة محافظة الجيزة عقار رقم  21ش الجمهورية
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 - 27عبدا سيد محمد محمد ابو خزيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6039ورقم قيد  45131محل رئيسى عن مكتب توريد و تصدير خضار ,بجهة محافظة الجيزة بيدف
 - 28شعبان محمد عتريس جاد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6041
ورقم قيد  45132محل رئيسى عن استصلح اراضي بنظام صوب زراعيه ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
 - 29شعبان عبد التواب احمد عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6047ورقم قيد  45133محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا
 - 30رمضان السيد كمال السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6048
ورقم قيد  45134محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي ,بجهة محافظة الجيزة مزغونه
 - 31مصطفى عبدالتواب محمد عبدالتواب على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  6054ورقم قيد  45135محل رئيسى عن بيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة ميت القائد
 - 32خالد رجب سعد ربيع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  6058ورقم
قيد  45136محل رئيسى عن محل بيع زيوت سيارات ,بجهة محافظة الجيزة عرب النعام ش ابو عواد
 - 33حمديه سليمان مصطفي سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6064ورقم قيد  45137محل رئيسى عن محل بيع قطع غيار الموتوسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة ش طراد
النيل الرقه الغربيه
 - 34مني جرجس شحاته جرجس تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6065ورقم قيد  45138محل رئيسى عن محل ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  74شارع الجمهوريه
 - 35احمد طه شعبان طه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  6097ورقم
قيد  42776رئيسى آخر عن توريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله ,بجهة محافظة
الجيزة  54طريق اطفيح
 - 36محمد على فتحى عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6068ورقم قيد  45139محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا
 - 37حسين سيد ابراهيم عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6069ورقم قيد  45140محل رئيسى عن مزرعه دواجن و تسمين ,بجهة محافظة الجيزة عرب غمازه
الكبري
 - 38محمود صديق عبدالصادق عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  6070ورقم قيد  45141محل رئيسى عن مزرعة مواشى ابقار حلوب ,بجهة محافظة الجيزة كفر
عمار
 - 39رضا رمضان عبدالعال عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6076ورقم قيد  45142محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا
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 - 40اسماء سيد محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6077
ورقم قيد  45143محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة نزلة عليان
 - 41مصطفى عبد الغنى عبد الجواد شلقامى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  6085ورقم قيد  45144محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 42كرم سامى حافظ عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6086
ورقم قيد  45145محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة المنيا
 - 43ايمن حسنى عبد الرحمن ابراهيم كيلنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  6090ورقم قيد  45147محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبيليات ,بجهة محافظة الجيزة عزبه جنيد
شبرامنت
 - 44خالد عبد الوهاب عبد الرحيم محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  6091ورقم قيد  45148محل رئيسى عن مكتب توريدات ومستلزمات طبيه ومستخلص نبات الصبار
فيما عدا الدويه ,بجهة محافظة الجيزة شارع الجميل
 - 45زكى محمد حسنين ابوزيد حبيب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6095ورقم قيد  45149محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة ش النيل السعيد
 - 46نادى ابراهيم زويد زايد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6098
ورقم قيد  45150محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 47سامى كامل احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6099
ورقم قيد  45151محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من اجهزه
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة مزغونه
 - 48احمد منير على حسانين فريج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6101ورقم قيد  45152محل رئيسى عن زريبه مواشى حلب وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة ش سعد
زغلول الحوامديه
 - 49وليد رضا محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  6102ورقم
قيد  45153محل رئيسى عن تربيه مواشى تسمين وحلب ,بجهة محافظة الجيزة العطف
 - 50محمد اسعد السيد عقل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  6113ورقم
قيد  45154محل رئيسى عن مكتب تصدير فيما عدا الفقرة  36للمجموعة  19والفقرة  ,6بجهة محافظة الجيزة
ابو رجوان القبلى
 - 51محمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6117
ورقم قيد  45155محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا توريدات اجهزه الحاسب اللى
وتوريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
 - 52خالد عبد الرحمن محمود عويس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6168ورقم قيد  4974رئيسى آخر عن مكتب رحلت داخلية دون الجانب داخل ج م ع بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة المنيا بملك اسلم خالد
عبدالرحمن محمود
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 - 53محمد عبدالعزيز محمود عبدالنبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6123ورقم قيد  45157محل رئيسى عن اعلف ,بجهة محافظة الجيزة الكداية
 - 54احمد عيد احمد مرعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  6124ورقم
قيد  45158محل رئيسى عن مكتب مقاولت وادارة محاجر ,بجهة محافظة الجيزة  48ش الثورة بجوار مسجد
الهدى
 - 55احمد ممدوح حسنى سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6126
ورقم قيد  45159محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة الرقة الغربية
 - 56عادل محمد حسن ابو سريع على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6129ورقم قيد  45160محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اتللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة نزلة ترجم
 - 57محمد عبد العظيم عويس طلب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6130ورقم قيد  45161محل رئيسى عن مزرعه مواشى حلب ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 58ابراهيم محمود عبد الباقى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6131ورقم قيد  45162محل رئيسى عن مزرعه مواشى حلب ,بجهة محافظة الجيزة العزيزيه
 - 59احمد محمد امام بدوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  6133ورقم
قيد  45163محل رئيسى عن مزرعه تسمين وحلب ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 60حسين محمد حسب ا على عزام تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6135ورقم قيد  45164محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 61حسام محمد عبدا احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6136
ورقم قيد  45165محل رئيسى عن مكتب توريد ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد جويدة ابو رجوان
القبلى
 - 62احمد نصار عطوه عبد الغفار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6137ورقم قيد  45166محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل
 - 63نورا حسين ليسى محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6138ورقم قيد  45167محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربى
 - 64احمد محمد محمود عبد المطلب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6139ورقم قيد  45168محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا توريدات العماله
واجهزه الحاسب اللى ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل
 - 65رمضان على عيسى خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6140
ورقم قيد  45169محل رئيسى عن انشاء صوب زراعية لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة زمام برنشت
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 - 66محمد عبد الرحمن عبد القادر على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6141ورقم قيد  45170محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من اجهزه
االنقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 67احمد ناصر عبدالفتاح شعبان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6145ورقم قيد  45171محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى,
بجهة محافظة الجيزة الصف البلد
 - 68ورده منصور محمد الطنساوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6147ورقم قيد  45172محل رئيسى عن مزرعه دواجن تسمين ,بجهة محافظة الجيزة الديسمى
 - 69حبيبه شكرى عبد التواب عبد الغفار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6148ورقم قيد  45173محل رئيسى عن بيع وتوزيع وتجاره حلوى من عجين ,بجهة محافظة الجيزة طريق
المريوطيه الشرقى ميت رهينه
 - 70محمود احمد شعراوى سيد (الشعراوى للتعبئة) تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  6151ورقم قيد  45174محل رئيسى عن تعبئة ارز وسكر ,بجهة محافظة الجيزة ش جسر
المنوات
 - 71احمد مكاوى احمد عماره (المكاوى للرحلت ونقل العمال ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  6152ورقم قيد  45175محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من الجهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش سعد زغلول
 - 72مبروك شعبان عبدالرازق الشاهد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6153ورقم قيد  45176محل رئيسى عن مكتب توريد خردة ومعادن ,بجهة محافظة الجيزة ش متفرع من ش
مدرسة محمد الفقى ميت شماس بجوار عادل الصعيدى
 - 73عبدالرحمن احمد عبدالرحمن شاكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6154ورقم قيد  45177محل رئيسى عن علفة وبقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش بغداد بجوار جامع الزاوية
 - 74دينا قاسم قرنى محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  6155ورقم
قيد  45178محل رئيسى عن مزرعة مواشى تسمين وحلب ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار البحرية
 - 75عماد صلح جابر محمد فراج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6157ورقم قيد  45179محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة  6ش عبد المنعم سند
 - 76محمد رمضان عبد الغفار سليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6161ورقم قيد  45180محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش الترعه الرقه الغربيه
 - 77نها سيد فؤاد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6163
ورقم قيد  45181محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش منى المير
 - 78احمد فرج محمد صادق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6164
ورقم قيد  45182محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
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 - 79احمد ماهر ابو القاسم احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6165
ورقم قيد  45183محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الجيزة ش العجوز الشرقى كفر
زهران
 - 80حمدى عبدالتواب زغلول محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6166ورقم قيد  45184محل رئيسى عن تجارة اقمشة ,بجهة محافظة الجيزة ش الكراون
 - 81محمد عبد العاطى انور الجابر(الجابرى للتوريدات العموميه ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  6169ورقم قيد  45185محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا اجهزه
الحاسب اللى وتوريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربى
 - 82وليد مهدى عبد الحكيم رفاعى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6173ورقم قيد  45186محل رئيسى عن مقاولت عموميه وحدايد وبويات ,بجهة محافظة الجيزة مسجد
موسى
 - 83محمد محمود محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6177
ورقم قيد  45187محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
 - 84حمدى فاروق محمد محمد شعبان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6178ورقم قيد  45188محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الطرفايه
 - 85علء حسين احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6180
ورقم قيد  45189محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش السلم بجوار الثلث كبارى عرب الساحه
 - 86حسام سعد مصطفي حجي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6188
ورقم قيد  45190محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 87سعيد فتحى عبدالحميد سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6189
ورقم قيد  45191محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 88سلمه سليمان سلمه حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6190
ورقم قيد  45192محل رئيسى عن مكتب توريد مواد البناء ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مصنع العلف
 - 89اشرف محيسن منصور نصار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6191ورقم قيد  45193محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 90فرج سيد سلمه ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6196
ورقم قيد  45194محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 91على عبدالكريم احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6199
ورقم قيد  45195محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الكريمات مكة
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 - 92رجب حمدان عبد الحى محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6202ورقم قيد  45196محل رئيسى عن تجاره الجهزه الكهربائيه ,بجهة محافظة الجيزة بجوار سنتر
القواز
 - 93احمد محمد عبدالحفيظ حمد عمرو تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6204ورقم قيد  45197محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الكريمات جمعيه مكه
 - 94عبد السلم رمضان عبد السلم حسن تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  6207ورقم قيد  45198محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة طهما
 - 95محمد فوزى محمد عبدا سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6208ورقم قيد  45199محل رئيسى عن محل لتجارة المصوغات الذهبية بعد الحصول على التراخيص
اللزمة من مصلحة الموازين والدمغة ,بجهة محافظة الجيزة الطرفاية
 - 96محمد عنتر عبدا مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6212
ورقم قيد  45200محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربى عزبة نفيسة
 - 97نسمه رمضان عبدالسلم خلف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6216ورقم قيد  45201محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلب وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة الجملة
 - 98محمد محمود طه محمد بيومى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6217ورقم قيد  45202محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة كفر قاسم
 - 99هاشم حسن هاشم عبد المحسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6218ورقم قيد  45203محل رئيسى عن مكتب توريد عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله,
بجهة محافظة الجيزة منشاه فاضل
 - 100ادهم مختار احمد انور محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6219ورقم قيد  45204محل رئيسى عن محل بيع مطابخ الوميتال ,بجهة محافظة الجيزة ش صلح سالم
 - 101ياسر سلطان سلطان بدوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6225
ورقم قيد  45205محل رئيسى عن ورشه سمكره ,بجهة محافظة الجيزة البليده شرق العياط
 - 102محمد عبده محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6228
ورقم قيد  45206محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة دهشور
 - 103يوسف رافت احمد توفيق بكار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6230ورقم قيد  45207محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهرز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة مزغونه
 - 104عبدالقادر عبدالموجود ابوطالب ابوخير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  6235ورقم قيد  45208محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
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 - 105حماده مصطفى حماده ابو سريع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6236ورقم قيد  45209محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش عباس عنانى
 - 106يوسف ابراهيم شحاته جاد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6237ورقم قيد  45210محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة ش عباس عنانى
 - 107تامر ممدوح حب الدين عبد المقصو(ممدوح لنقل البضائع ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  6238ورقم قيد  45211محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع بعد الحصول على
الترخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة شارع عباس عنانى
 - 108شعبان سعيد زكى عدوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6239
ورقم قيد  45212محل رئيسى عن مزرعه تربيه مواشى حلب ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 109محمود عبدالتواب دسوقى لبنه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6244ورقم قيد  45213محل رئيسى عن بيع البيض والمواد الغذائية ,بجهة محافظة الجيزة شارع فخر الدولة
 - 110منى حمدى سيد احمد سيد البوشى تاجر فرد رأس ماله  90,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6245ورقم قيد  45214محل رئيسى عن معرض لتجاره السيارات والتوك توك والموتوسيكلت
والتروسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة ش على خضر منى المير
 - 111كريم حربى عبدالرحيم عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6246ورقم قيد  45215محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 112محمد ابراهيم عبد الحفيظ عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6250ورقم قيد  45216محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة القبابات
 - 113محمود عدلى محمد حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6255ورقم قيد  45217محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا
 - 114سعيد عبد الرحمن احمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6258ورقم قيد  45218محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 115ابراهيم احمد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6259ورقم قيد  45219محل رئيسى عن مكتب ومنفذ لتوريد الزهور ,بجهة محافظة الجيزة منيل السلطان
 - 116اسلم ناجى محمد عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6260ورقم قيد  45220محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا
 - 117منى عبد الرحمن سليم عطوه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6264ورقم قيد  45221محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة الوادى
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 - 118سماح صلح محمود غنيمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6267ورقم قيد  45222محل رئيسى عن رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 119محمد عبدالغنى محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6271ورقم قيد  45223محل رئيسى عن انشاء صوب زراعية لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
 - 120رضى ابراهيم شحاته ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6274ورقم قيد  45224محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال لبعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة نزله عليان
 - 121اسلم قرنى محمد محمود بدوى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6275ورقم قيد  45225محل رئيسى عن كافيتريا فيما عدا خدمات النترنت ,بجهة محافظة الجيزة تقسيم
الليثى
 - 122سامح حسنى محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6276
ورقم قيد  45226محل رئيسى عن تجارة البقالة ونشمل الزيوت بالتجزئة ,بجهة محافظة الجيزة قرية غمازة
الكبرى
 - 123محمد سيد حسن عبدالظاهر تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6277
ورقم قيد  45227محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
 - 124سالم محمود محمد سليم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6279
ورقم قيد  45228محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله,
بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد بجوار المسجد العتيق
 - 125على جمعه على احمد هنداوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6294ورقم قيد  45229محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ميدان عزت عاشور ام خنان
 - 126زياد بسيونى محمد عوض تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6295
ورقم قيد  45230محل رئيسى عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة منى المير
 - 127رضا عبدالرحيم عبدا طنطاوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6301ورقم قيد  38252رئيسى آخر عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور بملك رانيا محمد
عبدالوهاب
 - 128احمد ابراهيم على ابراهيم محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  6332ورقم قيد  44086رئيسى آخر عن بيع خضروات وفواكه ,بجهة محافظة الجيزة منية الرقة وسط
البلد
 - 129عبدالعظيم عزوز عبدالعظيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6303ورقم قيد  45234محل رئيسى عن قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى بجوار
الوحدة الصحية
 - 130حسن محمد اسبتان سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6306
ورقم قيد  45235محل رئيسى عن حظيرة موشى للنتاج الحيوانى ,بجهة محافظة الجيزة عرب منشأة سليمان
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 - 131ناصر احمد عبدالجواد هلباوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6308ورقم قيد  45236محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة خلف كارتة اطفيح
 - 132محمد محمد علي علي خميس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6309ورقم قيد  45237محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب العين مسجد موسي
 - 133ساميه عريان اندراوس رزق تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6310ورقم قيد  45238محل رئيسى عن تجارة مصوغات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة
الموازين والدمغة ,بجهة محافظة الجيزة شارع سعد زغلول امام جزاره الديب
 - 134سيد فتحى سيد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  6311ورقم
قيد  45239محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله و توريد اجهزه الحاسب اللي,
بجهة محافظة الجيزة ش الدكتور حمدي علي طريق مصر اسيوط السريع
 - 135وائل منصور سعيد منصور تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6312ورقم قيد  45240محل رئيسى عن بيع موبليا ,بجهة محافظة الجيزة ش السيما القديم
 - 136ابتسام محمد نجاتي عبدالغفار خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  6313ورقم قيد  45241محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة كفر الواصلين
 - 137محمد سيد فضل فهيم عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6314ورقم قيد  45242محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش ابو عطية
الكفر البحرى المرازيق
 - 138همت حسن سليمان خضر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6315
ورقم قيد  45243محل رئيسى عن مزرعة تربية مواشى حلبه ,بجهة محافظة الجيزة خلف مسجد التوبه
بجوار مصنع لوكس للطوب
 - 139محمد عبدالوهاب سمان عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  6318ورقم قيد  45244محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص
اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور
 - 140راندة ابراهيم عبدالسميع ذكرى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6320ورقم قيد  45245محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة شارع سعد زغلول
 - 141خالد احمد احمد عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6322ورقم قيد  45246محل رئيسى عن مكتب توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
 - 142فادى رضا فرج تادرس تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6324
ورقم قيد  45247محل رئيسى عن محل اكسسوارات سيارات ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
 - 143حسان ابراهيم قرنى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6327ورقم قيد  45248محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائية فيما عدا اجهزة الحاسب اللى ,بجهة محافظة
الجيزة عقار رقم  2ش الزرابى
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 - 144صلح محمد يوسف عبدالغنى عوده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  6329ورقم قيد  45249محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة منية الرقة وسط البلد
 - 145عبدا محمد فهمي حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 6330
ورقم قيد  45250محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله و توريد اجهزه الحاسب
اللي ,بجهة محافظة الجيزة شارع السوق القبابات
 - 146احمد نادى حداد القط تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  6333ورقم
قيد  45251محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة ش عائلة القط منشأة دهشور
 - 147عماد احمد احمد خميس شميسه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 6335ورقم قيد  45252محل رئيسى عن صاله جيم ,بجهة محافظة الجيزة برج السلم مدخل سقاره العمومي
 - 148محمد عبد الحى حسن ادريس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6353ورقم قيد  13346رئيسى آخر عن شراء وبيع خرده ,بجهة محافظة الجيزة شارع ذكرى ادريس
 - 149احمد عطيه محمود راضي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6345ورقم قيد  45253محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة كفر عمار
 - 150عبد الفضيل احمد عبدالفضيل ابو بكر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  6349ورقم قيد  45254محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة ابو صير بجوار كوبري
ابو عجور القبلي
 - 151احمد عنتر علي سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6351
ورقم قيد  45255محل رئيسى عن تجاره و توزيع الجوله ,بجهة محافظة الجيزة سقاره بجوار كوبري
السلخانه
 - 152محمود محمد عدس راغب ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  6354ورقم قيد  45256محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 153جمال رمضان اسماعيل ابو الخير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6355ورقم قيد  45257محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مدرسه دار الحكمه
لتحفيظ القران الشرفا الصف
 - 154عفاف دردير سيد احمد حرب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6357ورقم قيد  45258محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مسجد السنوسى
العزيزيه
 - 155ياسمين محمد على عبدالحكيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6358ورقم قيد  45259محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ابوصير الكوبرى
الوسطانى
 - 156كريم عارف محمود محمد داود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6359ورقم قيد  45260محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربى
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 - 157نجلء فتحى شعبان دسوقى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6365ورقم قيد  45261محل رئيسى عن مزراعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة المرازيق
 - 158سعيد عبدالمغنى عابدين امام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6367ورقم قيد  45262محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة المرازيق
 - 159رضا سعيد عبدالمجيد عبدالمنعم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6369ورقم قيد  45263محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة منشأة كاسب
 - 160عمرو جمال الدين عبدالمجيد سلمه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6371ورقم قيد  45264محل رئيسى عن تجارة وتوزيع الزيوت وشحوم السيارات ,بجهة محافظة الجيزة
العزيزية
 - 161مرسى سلمه مرسى عمران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6372ورقم قيد  45265محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات منى المير
 - 162ميلد زكريا فانوس حنا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 6378
ورقم قيد  45266محل رئيسى عن محل لتأجير البدل وبيعها ,بجهة محافظة الجيزة شارع بور سعيد
 - 163رامز جرجس راغب بباوي جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6418ورقم قيد  39406رئيسى آخر عن مكتب توريد مواد بناء ,بجهة محافظة الجيزة ش ساقيه
الخطيب ميت رهينه ش اثار سقاره
 - 164صافى عبد المحسن صافى مراد على (الصافى لتصنيع الملبس ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-13برقم ايداع  6383ورقم قيد  45267محل رئيسى عن تصنيع ملبس ,بجهة محافظة
الجيزة شارع زهره السكر متفرع من عاطف السادات
 - 165عبد العظيم عبد العظيم خليل طليبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6384ورقم قيد  45268محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة خلف كارته
 - 166احمد يوسف عبد الجواد يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6386ورقم قيد  45269محل رئيسى عن مزرعه الدواجن ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل
 - 167عبدالتواب محمد عبدا عبدالعظيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6387ورقم قيد  45270محل رئيسى عن سوبر ماركت مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 168امجد خالد صلح عويس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6389
ورقم قيد  45271محل رئيسى عن مزرعة مواشى ,بجهة محافظة الجيزة عرب منشأة سليمان
 - 169محمد قياتى على حسنين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6390
ورقم قيد  45272محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب منشأة سليمان
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 - 170محمد محمود عبد الوهاب حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6391ورقم قيد  45273محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب منشأة سليمان
 - 171محمد كمال عيد زواره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6393
ورقم قيد  45274محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبلية
 - 172محمد جعفر محمد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6397
ورقم قيد  45275محل رئيسى عن محل البقاله ,بجهة محافظة الجيزة منيه الرقه
 - 173محمود عنتر قرنى محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6400
ورقم قيد  45276محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة منية الرقة
 - 174محمد محمود عويس مرسى عبد الباقى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6401ورقم قيد  45277محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة كفر قنديل
 - 175رامى صلح محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6402
ورقم قيد  45278محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة بجوار عمليه المياه
 - 176رمضان سالم كامل محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6404
ورقم قيد  45279محل رئيسى عن توزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة ابو العباس
 - 177عمرو سمير امام سيد الجمال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6406ورقم قيد  45280محل رئيسى عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة رقم  6ش على شحاتة
 - 178نهال راضى محمد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6407ورقم قيد  45281محل رئيسى عن استيراد وتصدير وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى
وتوريد العماله والفقره  36للمجموعه  19والفقره  ,6بجهة محافظة الجيزة ش الدبس من ش الجيش
 - 179فاديه عبد الحميد ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6408ورقم قيد  45282محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش الصحابه امام سوبر
ماركت ابو يوسف
 - 180مريم رمضان محمد بيومى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6409ورقم قيد  45283محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة ش كوبرى الشيخ سالم من ش الثوره
ميت شماس
 - 181احمد صلح احمد مهنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6410
ورقم قيد  45284محل رئيسى عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى
الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 182فاطمه طارق حامد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6414ورقم قيد  45285محل رئيسى عن نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابورجوان القبلى
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 - 183محمد صابر عطيه محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6425
ورقم قيد  45287محل رئيسى عن صواب زراعيه لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة داخل زمام برويش
 - 184زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6433ورقم قيد  6490رئيسى آخر عن مزرعه تربيه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار البحريه
بجوار المشتل
 - 185احمد محمود احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6430
ورقم قيد  40540رئيسى آخر عن مكتب خدمات طبية فيما عدا الدوية ,بجهة محافظة الجيزة نزلة عليان
 - 186رمضان بيومى محمد شاذلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6439ورقم قيد  45288محل رئيسى عن صوب زراعية انتاج خضار ,بجهة محافظة الجيزة كفر حميد
 - 187عبد المنعم محمد عبد ا سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6441ورقم قيد  45289محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى
وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة عقار رقم  2شارع البنزينه بجوار مسجد ابو بكر
 - 188ساره محمد مناع السيد العشماوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6442ورقم قيد  45290محل رئيسى عن بيع وتداول ادوية بيطرية ومستلزمات مزارع واعلف ولقاحات,
بجهة محافظة الجيزة امام موقف المرازيق
 - 189هشام سعيد سليمان بيومى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6443
ورقم قيد  45291محل رئيسى عن تاجير فساتين افراح ,بجهة محافظة الجيزة دهشور
 - 190محمد عبد المنعم عبد اللطيف عويس تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  6450ورقم قيد  45292محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى
وتوريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة بجوار كوبرى على ابو زيد صول
 - 191هبه سامى شاكر حبيب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6453
ورقم قيد  45293محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الجيزة عزبة حسن بك المتانيا
 - 192عصام رجب محمود سالم تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6454
ورقم قيد  45294محل رئيسى عن تربيه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة طريق الريغه بجوار كوبرى البساتين
ابو صير
 - 193زينب عبدالفضيل رجب عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6458ورقم قيد  45295محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ابوصير
 - 194جميله محمد محمود محمد غنيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6459ورقم قيد  45296محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى,
بجهة محافظة الجيزة البلد الوسطنيه الرقه البحريه
 - 195خالد محمد ابراهيم عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6460ورقم قيد  45297محل رئيسى عن مزرعة دواجن بياض وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة الصالحية
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 - 196جهاد عزوز كامل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6461
ورقم قيد  45298محل رئيسى عن ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى ,بجهة محافظة الجيزة ش عبد
العظيم امين
 - 197جهاد عزوز كامل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6462
ورقم قيد  45299محل رئيسى عن ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى ,بجهة محافظة الجيزة ش
عبدالعظيم امين
 - 198ورده شفيق جرجس خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6464
ورقم قيد  45300محل رئيسى عن مكتبه ادوات مدرسيه ,بجهة محافظة الجيزة كفر الواصلين مجمع المدارس
 - 199نادر عبدالتواب عبدالعظيم عبدالغنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  6467ورقم قيد  45301محل رئيسى عن بيع مواد غذائية ومياه غازية ,بجهة محافظة الجيزة ابو
رجوان القبلى
 - 200اسماعيل عبد النبي محمود محفوظ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  6470ورقم قيد  45302محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريد مواد البناء ,بجهة محافظة الجيزة
مزغونه
 - 201محمد شحاته محمد عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6498ورقم قيد  26456رئيسى آخر عن مكتب توريدات مواد البناء ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 202محمد سعد شعبان مرزوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6474
ورقم قيد  45303محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة بجوار جامع ابو زيد الشرقي
 - 203محمد اسماعيل السيد جاب ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6475ورقم قيد  45304محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه بجوار
مجمع مدارس ابو ربيع
 - 204امل احمد محمد سالم حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6476
ورقم قيد  45305محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 205شربات كامل محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6477
ورقم قيد  45306محل رئيسى عن قطع غيار توك توك ,بجهة محافظة الجيزة طريق 11
 - 206رزق كامل ماضى رزق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6478
ورقم قيد  45307محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 207صباح محمد احمد علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6480
ورقم قيد  45308محل رئيسى عن محل تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة الكدايه
 - 208نادى فتحى اسماعيل نوفل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6481
ورقم قيد  45309محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة عرب منشاه سليمان
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 - 209عيد سلمه فهيم جمعه سلمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6482ورقم قيد  45310محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة عرب منشأه سليمان
 - 210حمديه على كامل على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  6483ورقم
قيد  45311محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش المحطه مزغونه
 - 211محمد خيرى محمد شعيب هاشم تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6485ورقم قيد  45312محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد
العماله ,بجهة محافظة الجيزة طريق المريوطيه ميت رهينه
 - 212مصطفى محمود محمد نصار تاجر فرد رأس ماله  1,500.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6486ورقم قيد  45313محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة عرب الساحه
 - 213احمد سيد حسن قاسم تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  6487ورقم
قيد  45314محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش سعد زغلول
 - 214محمد عيد شحاته سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6488
ورقم قيد  45315محل رئيسى عن مزرعه مواشى تسمين وحلب ,بجهة محافظة الجيزة غمازه الكبرى
 - 215محمد عبد الناصر قياتي عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  6490ورقم قيد  45316محل رئيسى عن ورشه نجاره تصنيع اثاث ,بجهة محافظة الجيزة نزله ترجم
 - 216مياده محمد حسين امين تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6492
ورقم قيد  45317محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة  9ش ابو سيف من سعد زغلول
 - 217محمود محمد الصياد عبد الخالق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6493ورقم قيد  45318محل رئيسى عن توريد الملبس ,بجهة محافظة الجيزة سقاره
 - 218ايمن صالح عبد الحميد خميس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6499ورقم قيد  45319محل رئيسى عن نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 219محمد محمد الغزالى احمد عويس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6503ورقم قيد  45320محل رئيسى عن توريد رمل وزلط ,بجهة محافظة الجيزة الودى مدخل الودى
البطريق الصحراوى
 - 220ايهاب فرج حامد حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6504
ورقم قيد  45321محل رئيسى عن تجاره البقاله و تشمل الزيوت بالتجزئه ,بجهة محافظة الجيزة ش سعد
زغلول مني المير
 - 221محمد مختار يونس علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6505
ورقم قيد  45322محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة عزبه النخل العزبه الغربيه

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

Page 18 of 73

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 222هانى سعداوى محمد سعداوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6506ورقم قيد  45323محل رئيسى عن حظيره مواشى تسمين وحلبه ,بجهة محافظة الجيزة الوادى
 - 223عبد العظيم عبد العليم عبد العليم حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  6507ورقم قيد  45324محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة نزله طريق
الجيش
 - 224اماني احمد حمود احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6509
ورقم قيد  45325محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت داخليه دون الجانب داخل جمهوريه مصر
العربيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهازتنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي ,بجهة محافظة
الجيزة زاويه دهشور
 - 225دينا عمر حسين حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6516
ورقم قيد  45326محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي بجوار مسجد شديد
 - 226زينب طارق محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6519
ورقم قيد  45327محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة عزبه علي بك
 - 227سعد عاشور عبد العظيم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6520ورقم قيد  45328محل رئيسى عن قاعه افراح وحفلت وتشغيل الدى جى فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم
 2186/2928تاريخ  ,16/5/2022بجهة محافظة الجيزة البوابه الخلفيه لمصنع المراجل طريق طراد النيل منيل
شيحه
 - 228محمد عمر عبد الكريم اسماعيل زلط (زلط سروجى السيارات ) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد
فى  2022-06-15برقم ايداع  6521ورقم قيد  45329محل رئيسى عن سروجى سيارات ,بجهة محافظة
الجيزة بجوار كوبرى سيده سقاره
 - 229عبد التواب محمد عبد التواب عيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6530ورقم قيد  45330محل رئيسى عن جرش وتجاره العلف والحبوب ,بجهة محافظة الجيزة امام
القاهره للدواجن
 - 230معاذ ابراهيم عبده محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6533
ورقم قيد  45331محل رئيسى عن بيع دراجات ناريه ,بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط
 - 231رقيه محمد محي الدين علم الدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6534ورقم قيد  45332محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات ,بجهة محافظة الجيزة ش
الريغه ابو صير
 - 232اميره عادل على مجاور سليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6536ورقم قيد  45333محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الحى
 - 233عبده فتحي علي حميده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6537
ورقم قيد  45334محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة كفر عمار شرق السكه الحديد
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 - 234مسعد عبداللطيف عبدالقادر عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6538ورقم قيد  45335محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة بجوار صيدليه منصور الشوبك
الشرقى
 - 235حسين ممدوح جمعه متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6540ورقم قيد  45336محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا توريد اجهزه الحاسب
اللى و توريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة اطفيح
 - 236يوسف شعبان محمد المغاوري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6544ورقم قيد  45337محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة مدخل سقاره امام السنترال
 - 237فتحي حسن حسن دسوقي تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6545
ورقم قيد  45338محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة الجيزة بجوار الموقف ابوصير
 - 238علء عبد العال عيد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6547ورقم قيد  45339محل رئيسى عن مكتب بيع و توريد مشروبات بارده و ساخنه ,بجهة محافظة الجيزة
زاويه دهشور
 - 239شعبان صادق محمد صقر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6550
ورقم قيد  45340محل رئيسى عن توكيلت تجاريه و توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله و توريد اجهزه
الحاسب اللي ,بجهة محافظة الجيزة طريق المريوطيه العزيزيه
 - 240احمد هلل حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6551
ورقم قيد  45341محل رئيسى عن تجاره مصوغات بعد الحصول على مصلحه الموازين و الدمغه ,بجهة
محافظة الجيزة اخر شارع الجمهوريه
 - 241محمد وجدى فتحى خطاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6552
ورقم قيد  45342محل رئيسى عن مزرعه مواشى حلب ,بجهة محافظة الجيزة سقاره
 - 242رمضان عبد الهادى عبد التواب عبد الهادى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  6559ورقم قيد  45343محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة القطورى
 - 243علء سعيد فهيم على المزين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6566ورقم قيد  45344محل رئيسى عن ورشة موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة ش سيدى جنيدى
 - 244مصطفى محمد محمد عطيه محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6572ورقم قيد  45345محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الجيزة كوبرى السيسى
العزيزيه
 - 245نصر محمد عبد الفضيل حفنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6574ورقم قيد  45346محل رئيسى عن ورشه موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 246محمد جمال أحمد بشير تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6612
ورقم قيد  11326رئيسى آخر عن مكتب توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد
العماله ,بجهة محافظة الجيزة الرقه البحريه بملك احمد جمال احمد بشير

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

Page 20 of 73

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 247عادل عبد السلم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6598
ورقم قيد  15845رئيسى آخر عن مزرعه لتربيه و تسمين الماشيه و الحلبه ,بجهة محافظة الجيزة شارع
مصنع المكرونه طريق ابوصير
 - 248قرنى احمد حافظ مرسى شوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6585ورقم قيد  44394رئيسى آخر عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة الخرمان بملك انعام قرنى
 - 249احمد ابراهيم راشد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6578ورقم قيد  45347محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة عقار رقم  1ش سيدى جنيدى
 - 250ست الحسن صابر اسماعيل احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6579ورقم قيد  45348محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة دهشور
 - 251محمود حسين عبدالباسط حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6580ورقم قيد  45349محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل بجوار مكتب خدمات البريديه
 - 252محمود جمعه سليمان عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6582ورقم قيد  45350محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 253يوسف سعيد احمد عبدالغنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6583ورقم قيد  45351محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة نزله الشوبك
 - 254عمرو عطيه عارف محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6586
ورقم قيد  45352محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 255عزه عبده حمدان سالم تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  6588ورقم
قيد  45353محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة مزغونه قبلى
 - 256مصطفى محمد مصطفى احمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  6589ورقم قيد  45354محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 257موسى احمد موسى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6590ورقم قيد  45355محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات
 - 258ناصر عبد القادر فراج عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6594ورقم قيد  45356محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل جمهوريه مصر العرابيه بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة غمازه الكبرى
 - 259سعديه سيد عبد الوهاب محمد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6596ورقم قيد  45357محل رئيسى عن محل لبيع دهانات وطلء وبويات ,بجهة محافظة الجيزة سقاره ش
مسجد العمده
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 - 260سعيد عبد الحكم محمد موسى خضر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  6599ورقم قيد  45358محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة منيه الرقه
 - 261عبدالناصر احمد عبدالمقصود سداحمد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  6602ورقم قيد  45359محل رئيسى عن محل لبيع اعلف ,بجهة محافظة الجيزة ش السنترال ابو
صير
 - 262محمد عبد العال عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6603ورقم قيد  45360محل رئيسى عن توريد تمور ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
 - 263اسماء سيد عبد الجواد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6607ورقم قيد  45361محل رئيسى عن مزرعه مواشى حلب ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل بجوار مدرسه
الصنايع
 - 264ناديه عبد الغفار امين عيسوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6610ورقم قيد  45362محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة مفارق المرازيق الشوبك الغربى
 - 265هانى غالى حنا ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6613
ورقم قيد  45363محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الجيزة غمازه الكبرى
 - 266محمد سيد حسانين عبداللطيف نصار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  6614ورقم قيد  45364محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة كوبرى ابو عيسى
 - 267ابراهيم محمد ابراهيم محمد عمران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  6619ورقم قيد  45365محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 268عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  6621ورقم قيد  45366محل رئيسى عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة ط اسيوط امام البنك الهلى
 - 269عماد محمود محمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6627
ورقم قيد  45367محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابورجوان القبلى
 - 270عبدا فتحى محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6628
ورقم قيد  45368محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات ونقل عمال نقل عمال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى وفيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى ,بجهة
محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 271خالد عبد القوى حجازى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6635ورقم قيد  45370محل رئيسى عن سوبر ماركت مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
 - 272صافى عبدالباقى عبدالقادر حسين نعمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  6636ورقم قيد  45371محل رئيسى عن بيع اجهزة كهربائية فيما عدا اجهزة الحاسب اللى ,بجهة
محافظة الجيزة بجوار مركز الشيماء الطبى القبابات
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 - 273فادى فوزى فهيم رزق ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6638ورقم قيد  45372محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة الجزيره الشقراء
 - 274احمد رجب محمد غريب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6639
ورقم قيد  45373محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 275عل انور عبد العظيم محمد ربيع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6640ورقم قيد  45374محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
 - 276ايمن ابوسريع شعبان صلح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6643ورقم قيد  45375محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التنراخيص اللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة جسر المنوات
 - 277احمد فتحى ابراهيم صميده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6644
ورقم قيد  45376محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة غرب طريق مصر اسيوط
 - 278سومه طارق جلل عبدالمجيد بطيخ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  6645ورقم قيد  45377محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التنراخيص
اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش منى المير
 - 279شعبان سعد روبى حسن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6646
ورقم قيد  45378محل رئيسى عن مكتب توريدات اقمشه ومستلزمات التنجيد ,بجهة محافظة الجيزة ش ترعه
النخل برنشت
 - 280محمد منيع مرعى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6647
ورقم قيد  45379محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الكريمات
 - 281احمد محمود عبد العليم حسنين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6648ورقم قيد  45380محل رئيسى عن سوبر ماركت وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة صول ش
القاضى
 - 282هانى عاطف رشاد حسانين ابو حميده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  6649ورقم قيد  45381محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التنراخيص
اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش المحطة مزغونة
 - 283محمد سمير مسعود على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6650
ورقم قيد  45382محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التنراخيص اللزمة من
جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش المحطة مزغونة
 - 284عبدالحميد عبدالعليم عويس ابوسريع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  6651ورقم قيد  45383محل رئيسى عن مزرعة مواشى ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
 - 285احمد حسين سليمان حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6657
ورقم قيد  45384محل رئيسى عن سوبر ماركت وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
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 - 286بسام خالد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6658
ورقم قيد  45385محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل
 - 287محمد عبدا طلب عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6662ورقم قيد  45387محل رئيسى عن مزرعة مواشى ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 288ازهار مجاهد محمد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6663ورقم قيد  45388محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة الكريمات
 - 289محمود محمد احمد حسانين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6664ورقم قيد  45389محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة البرمبل
 - 290طه على عمر محمد السعدونى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6665ورقم قيد  45390محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التنراخيص اللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور
 - 291اسماء محمد عبدالحليم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6666ورقم قيد  45391محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التنراخيص اللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور
 - 292رانيا سيد عبدالحميد امين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6667
ورقم قيد  45392محل رئيسى عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التنراخيص اللزمة من
جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور
 - 293ابراهيم جلل صابر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6669ورقم قيد  45393محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التنراخيص اللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور
 - 294عبد الحميد نصر الدين عبد العال عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  6670ورقم قيد  45394محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 295حوريه محمد محمد احمد غانم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6671ورقم قيد  45395محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التنراخيص اللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور
 - 296هاشم سعد كامل ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6672
ورقم قيد  45396محل رئيسى عن مزرعة مواشى وحلب ,بجهة محافظة الجيزة الكداية
 - 297محمد زكريا بدوى مكاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6673
ورقم قيد  45397محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة منشاه دهشور
 - 298عبد ا سيد سيد الحنفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6674
ورقم قيد  45398محل رئيسى عن صوب زراعيه لنتاج الخضروات ,بجهة محافظة الجيزة ميت القائد
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 - 299احمد فرج مختار عبدالدايم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6678
ورقم قيد  45399محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الشنباب
 - 300مصطفى محمد مخلص عبد الستار حماد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  6679ورقم قيد  45400محل رئيسى عن استثمار عقارى ,بجهة محافظة الجيزة ش ابو حماد
 - 301سمر احمد محمود سريع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 6693
ورقم قيد  31538رئيسى آخر عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الجيزة الطريق السريع بجوار محطة موبيل
صف البلد
 - 302سعيد عبد اللطيف احمد ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6733ورقم قيد  11159رئيسى آخر عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى بملك حماد
محمد احمد
 - 303احمد اسماعيل محمد عبدربه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6729ورقم قيد  39253رئيسى آخر عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الكفر البحرى المرازيق
 - 304محمود ابراهيم بشير احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6738
ورقم قيد  41365رئيسى آخر عن ورشة لتصنيع الباب والشباك ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 305ابو بكر عبدالتواب محمد عبد التواب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6740ورقم قيد  41394رئيسى آخر عن ورشة لتصنيع الباب والشباك ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك
الشرقى
 - 306سيد سعيد سيد بدير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  6719ورقم
قيد  44323رئيسى آخر عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة الشرفا بملك شعبان السباعى
محمد
 - 307خالد رضا صلح الدين محمد الدالى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6701ورقم قيد  45402محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة ش بور سعيد
 - 308محمود قرنى محمد برعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6702
ورقم قيد  45403محل رئيسى عن مزرعة مواشى و حلب ,بجهة محافظة الجيزة الرقة القبلية
 - 309رضوان عبدا محمد زنيفل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6703ورقم قيد  45404محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة مزغونه
 - 310هانى عبود امين عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6707ورقم قيد  45406محل رئيسى عن صوب زراعيه للنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة عزبه ابو
عوضه برنشت
 - 311هدى عبد الوهاب عبد العزيز بدوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6708ورقم قيد  45407محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة المتانيا

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

Page 25 of 73

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 312امين قرنى امين قرنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6709
ورقم قيد  45408محل رئيسى عن تجارة اثاث معدنى ,بجهة محافظة الجيزة  47ش احمد عرابى
 - 313سيد رشدى عبدالرازق محمد عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6710ورقم قيد  45409محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 314احمد يحيى حامد امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6711
ورقم قيد  45410محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة الكفر البحرى المرازيق
 - 315محمد مصطفى اسماعيل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6712ورقم قيد  45411محل رئيسى عن قطع غيار سيارات جديدة ,بجهة محافظة الجيزة ش محمد سلم
 - 316حمدى عبد ا سيد خميس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6713
ورقم قيد  45412محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيما عد اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله,
بجهة محافظة الجيزة ش النيل السعيد
 - 317هاله موسى جبره موسى كرم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6714ورقم قيد  45413محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعدالحصول على التراخيص اللزمة من
جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش المحطة مزغونة
 - 318عبير سعد احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6715
ورقم قيد  45414محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة مزغونة المحطة
 - 319سها عرفات رجب عبد الجواد ابو سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6716ورقم قيد  45415محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة الكوبرى القبلى
 - 320مصطفى محمد احمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6717
ورقم قيد  45416محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات العماله وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 321احمد عاشور محمود خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6724
ورقم قيد  45417محل رئيسى عن مزرعة تربية دواجن ,بجهة محافظة الجيزة المرازيق
 - 322حسين عبد الرحمن على عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6725ورقم قيد  45418محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه دون الجانب ونقل عمال داخل ج م ع
بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة شارع الحاج
هلل
 - 323رمضان خالد شكرى سيد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6726ورقم قيد  45419محل رئيسى عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش حوض الملح ميت رهينة
 - 324فراج عبد الظاهر احمد خطاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6727ورقم قيد  45420محل رئيسى عن مزراعه مواشى وحلبه ,بجهة محافظة الجيزة كوبرى البساتين ابو
صير
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 - 325على ابو بكر عبد المنعم البصيلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6730ورقم قيد  45421محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة بجوار المدرسه الجديده
الشنباب
 - 326رحمه احمد سليمان جوهر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6734
ورقم قيد  45422محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة شارع الوحدة الصحية
 - 327مصطفى سمير صلح سيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6735ورقم قيد  45423محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل جمهوريه مصر العرابيه ,بجهة محافظة
الجيزة  46شارع غمراوى
 - 328وليد عبدا احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6736
ورقم قيد  45424محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة الكداية بجوار المدرسة الثانوى
العام
 - 329حازم محمد ابراهيم سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6741
ورقم قيد  45425محل رئيسى عن بيع سجائر ,بجهة محافظة الجيزة شارع الثورة
 - 330فاتن محمد عبدالتواب احمد هارون تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6744ورقم قيد  45426محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة خلف البنك الهلى
 - 331شيماء مسعد عبدالوهاب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6745ورقم قيد  45427محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة الجيزة شارع الفاتح
 - 332انجى محمد عبد البارى احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6746ورقم قيد  45428محل رئيسى عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مستودع الغاز
 - 333محمد سيد خلف خميس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6747
ورقم قيد  45429محل رئيسى عن بيع اكسسوارات محمول ,بجهة محافظة الجيزة حارة الخواجة متفرع من
ش اثار سقارة
 - 334محمد سمير محمد عبدالغفار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6749ورقم قيد  45431محل رئيسى عن تجارة وبيع زيوت وشحوم ,بجهة محافظة الجيزة  17ش جسر
المنوات
 - 335محمود خالد على محمد داود( الخالد لتجاره المواد الغذائيه ) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  6750ورقم قيد  45432محل رئيسى عن تعبئه مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة
الشوبك الغربى
 - 336نوره ابواليزيد ابراهيم منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6751ورقم قيد  45433محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش الجسر طموه
 - 337كريم جابر حلمى عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6755ورقم قيد  45434محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
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 - 338ناديه عمر عبيد رفاعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6756
ورقم قيد  45435محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 339محمود زغلول نادى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6758
ورقم قيد  45436محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد
العماله ,بجهة محافظة الجيزة المسانده
 - 340وليد على عطيه على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6798
ورقم قيد  6647رئيسى آخر عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الشرفا بجوار مزرعة شريف عكاشة
 - 341احمد محمد حسنين عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6821
ورقم قيد  36859رئيسى آخر عن خدمات سيارات ,بجهة محافظة الجيزة الشيخ عتمان بجوار ضرائب القيمه
المضافه
 - 342فتات صلح راغب راضى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6765ورقم قيد  45438محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة اللشت
 - 343ايهاب عصام حسان عويس تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6766ورقم قيد  45439محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش المعهد الدينى بجوار مسجد ابو بكر
الصديق
 - 344محمود عبد المجيد احمد عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6767ورقم قيد  45440محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة الجزيره الشقراء نزله
سلم
 - 345صباح صلح حسين وادى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6768
ورقم قيد  45441محل رئيسى عن مخبز عيش سياحى ,بجهة محافظة الجيزة الجزيرة الشقراء عزبة ابوشوق
 - 346معتصم بال عطيه حميد حامد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6770ورقم قيد  45442محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب منشاه سليمان
 - 347محمود عاشور سيد محمد مقلد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6771ورقم قيد  45443محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة ش اثار سقارة
 - 348نبيله عبد الوهاب احمد عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6772ورقم قيد  45444محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة القبابات
 - 349معروف محمد ابراهيم ابوالسعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6773ورقم قيد  45445محل رئيسى عن تجارة طيور ,بجهة محافظة الجيزة المسانده
 - 350عزالدين السيد جمال عزالدين توفيق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6774ورقم قيد  45446محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

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

Page 28 of 73

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 351يوسف احمد احمد حسانين النحاس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6775ورقم قيد  45447محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة دهشور بحري البلد
 - 352يحى زكريا عطيه سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6776
ورقم قيد  45448محل رئيسى عن صوب زراعية لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
 - 353عز محمد ابو بكر محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6778
ورقم قيد  45449محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
 - 354منى حليم جاب ا شنوده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6779
ورقم قيد  45450محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل
البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة كفر الضبعى
 - 355محمد عيد شندي محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6780ورقم قيد  45451محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي ,بجهة محافظة الجيزة كفر الضبعي
 - 356محمد خميس حسين عوض ا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6782ورقم قيد  45452محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة الجزيره الشقراء
 - 357ايمان ابراهيم انور محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6783
ورقم قيد  45453محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة الشرفا
 - 358عمر مصطفى محمد محمد الطويل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6784ورقم قيد  45454محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى
و توريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة ابورجوان القبلى
 - 359سميره غريب عبدالعال مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6787ورقم قيد  45455محل رئيسى عن مزرعه دواجن و تسمين ,بجهة محافظة الجيزة السعوديه
 - 360جاد محمود ندا جاد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  6788ورقم
قيد  45456محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
 - 361سلمه رشاد شعبان عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6790
ورقم قيد  45457محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
 - 362محمد حمدون خلف ا عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6791ورقم قيد  45458محل رئيسى عن بيع هواتف محمول و اكسسوار ,بجهة محافظة الجيزة ش جمال
عبدالناصر
 - 363عبدالرحمن محمد عبدالمنعم هندى على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6792ورقم قيد  45459محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة قرية المنيا
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 - 364محمد رجب عبدربه عبد العال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6795ورقم قيد  45460محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة كفر زهران المرازيق
 - 365مجدى عاشور عبدا البركاوى(البركاوي للمواشي ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  6800ورقم قيد  45461محل رئيسى عن تربيه مواشي حلبه ,بجهة محافظة
الجيزة الوحده الصحيه العزيزيه
 - 366اسامه محمد مبروك عيسوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6805ورقم قيد  45462محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة العياط شرق
 - 367سيد محمود محمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6807
ورقم قيد  45463محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 368محمود سعد بركات رياض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6812ورقم قيد  45464محل رئيسى عن محل تجارة اعلف ونخالة خشنة ,بجهة محافظة الجيزة برنشت
 - 369حسن محمد حسن محمد الشريف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6813ورقم قيد  45465محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة الشرفا
 - 370سيد جمال سيد عبدا حرب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6814ورقم قيد  45466محل رئيسى عن محل لتجاره الحبوب و العلف ,بجهة محافظة الجيزة ش الريغه
ابوصير
 - 371محمد كارم محمود اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6815ورقم قيد  45467محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا
 - 372محمد سيد يسين رمضان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6816
ورقم قيد  45468محل رئيسى عن توريدات عمومية وتوكيلت تجارية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الجيزة ش عبدالخالق متفرع من ش مسجد بكار مزغونة
 - 373احمد محمد جمعه محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6818
ورقم قيد  45469محل رئيسى عن صوب زراعيه لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة برنشت شرق الكبري
 - 374احمد سعيد امين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6819
ورقم قيد  45470محل رئيسى عن صوب زراعيه لنتاج الخضار ,بجهة محافظة الجيزة ارض برنشت
 - 375عاصم محمود شفيق محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6823ورقم قيد  45471محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش عباس عنانى
 - 376محمد نبيل حزين امام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6895
ورقم قيد  36164رئيسى آخر عن مزرعه تربيه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الودى
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 - 377عبد التواب خليل محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6880ورقم قيد  42416رئيسى آخر عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 378ابراهيم محمد عويس عبد العال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6836ورقم قيد  45472محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

 - 380محمد سيد عزب منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6839
ورقم قيد  45474محل رئيسى عن مصنع طوب ,بجهة محافظة الجيزة كفر حميد
 - 381اسلم ايمن سعدالدين مدبولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6840ورقم قيد  45475محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ابورجوان القبلى
 - 382مصطفى احمد عبد التواب رفاعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6841ورقم قيد  45476محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الكريمات جمعيه مكه
 - 383مصطفى على محمود عبدالعظيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6842ورقم قيد  45477محل رئيسى عن بيع و تجارة المحصولت الزراعيه ,بجهة محافظة الجيزة
ابورجوان القبلى
 - 384وليد صالح محمد عيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6844
ورقم قيد  45478محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش المستشفى
 - 385حسين محمد حسين حميده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6845
ورقم قيد  45479محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشرافيه
 - 386محمد عباس عبدالنبى رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6847ورقم قيد  45480محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة عرب بنى صالح
 - 387عاشور فتحى محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6848
ورقم قيد  45481محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى بجوار مدرسه مسجد
موسى
 - 388على محمود اسماعيل على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6850
ورقم قيد  45483محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة الكريمات العزبه القبليه
 - 389جهاد عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  6851ورقم قيد  45484محل رئيسى عن مكتب تأجير سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة الجيزة
بمها
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 - 390مراد حسن سعد محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6852ورقم قيد  45485محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ش الجمهوريه
 - 391حسام قرنى محمود حميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6853
ورقم قيد  45486محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة القبابات
 - 392عبدا رجب طلب عطا طه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6854ورقم قيد  45487محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الصالحه
 - 393عاشور كامل توفيق جاد المولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6856ورقم قيد  45488محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
 - 394محمد سيد محمد مبروك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6858
ورقم قيد  45489محل رئيسى عن سوبرماركت مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
 - 395محمد سليم على خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6859
ورقم قيد  45490محل رئيسى عن سوبر ماركت و توزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة اطفيح
 - 396كريم محمد عبدالمجيد عبدالعظيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6860ورقم قيد  45491محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة القبابات
 - 397علء عبد العزيز محمد قرنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6861ورقم قيد  45492محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة القبابات
 - 398احمد محمود احمد محمد عبدالواحد البحيرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-27
برقم ايداع  6862ورقم قيد  45493محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة صول الشارع
الرئيسى
 - 399جمعه على ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6863
ورقم قيد  45494محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة الكدايه
 - 400عبد ا خالد عبد ا بيومى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6866ورقم قيد  45495محل رئيسى عن تربيه دواجن تسمين ,بجهة محافظة الجيزة الكدايه على الترعه
البرمبليه امام بنزينه الصالحيه
 - 401حمدى عبد المعطى محمد بكر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6867ورقم قيد  45496محل رئيسى عن مزرعه دواجن تسمين ,بجهة محافظة الجيزة الكدايه
 - 402محمد على عبدا على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6868
ورقم قيد  45497محل رئيسى عن معرض لتجاره وسائل النقل الخفيف ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مسجد
السيده خديجه
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 - 403جهاد محمد سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6869
ورقم قيد  45498محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة الحلف الشرقى
 - 404محمد نجيب محمد جارحى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6871
ورقم قيد  45499محل رئيسى عن توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله,
بجهة محافظة الجيزة الرقه الغربيه
 - 405هدير محمد قطب ابو العل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6872
ورقم قيد  45500محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة  42ش النهضه
 - 406عصام محمود محمد على موسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6873ورقم قيد  45501محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه
الحاسب اللى و توريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة المتانيا
 - 407محمد عياد عبد العزيز مبروك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6874ورقم قيد  45502محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة الكدايه على جسر
النيل
 - 408محمد احمد بركات محمد عمار تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6877ورقم قيد  45503محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة الجمله
 - 409حسين محمد عبد الفتاح بيومى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6881ورقم قيد  45504محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الجيزة الودى
 - 410هاجر سعدالدين عبداللطيف قمصان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  6882ورقم قيد  45505محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة زهره السكر من ش الشيخ
عتمان من ش الرشاح سابقا
 - 411محمد عبد ا سعد السرساوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6883ورقم قيد  45506محل رئيسى عن محل ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن الخطاب العياط من
ش ابو هشيمه
 - 412محمود اشرف عبدالحميد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6884ورقم قيد  45507محل رئيسى عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب
اللى و توريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة بجوار الجمعيه الزراعيه الكريمات
 - 413محمود عبد ا عبد الرحيم على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6888ورقم قيد  45508محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة جرزا
 - 414ناهد وهبه حسين وهبه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6891
ورقم قيد  45509محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا توريدات العماله وتوريد
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الجيزة جزيره الكريمات
 - 415محمد هليل عبدالعظيم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6892ورقم قيد  45510محل رئيسى عن اكسسوار و قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة المدخل
الرئيسى صول
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 - 416مينا ميخائيل جبرائيل جبره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6893ورقم قيد  45511محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الدهشوريه برنشت
 - 417مكاريوس جمال عريان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6896ورقم قيد  45512محل رئيسى عن شادر خضار فاكهه ,بجهة محافظة الجيزة صول
 - 418صلح معوض عوض محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6897ورقم قيد  45513محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة منى المير
 - 419رجب اسماعيل محمد جنيدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6898ورقم قيد  45514محل رئيسى عن مصنع طوب طفلى ,بجهة محافظة الجيزة عرب هليل اسكر
 - 420محمود محمود محمود سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6900ورقم قيد  45515محل رئيسى عن تجاره اللحوم و الجزاره ,بجهة محافظة الجيزة ش المدرسه الثانويه
المنوات
 - 421رحاب عبدا عبدالحكيم عبدا على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  6901ورقم قيد  45516محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة ش عبدالتواب المليجى
الشوبك الغربى
 - 422فاطمه ابو المجد عبد القادر على تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6902ورقم قيد  45517محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتشطيبات ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان
القبلى
 - 423محمد فهيم ابراهيم فهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6905
ورقم قيد  45518محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عرب بنى صالح
 - 424حسين على عبد العليم الروينى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6906ورقم قيد  45519محل رئيسى عن بيع دواجن ,بجهة محافظة الجيزة ش السهر
 - 425شعبان صابر عبدالوهاب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6907ورقم قيد  45520محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة الكدايه
 - 426حسين مهدى عبدالغنى مهدى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6908ورقم قيد  45521محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة عزبه فاضل منيل السلطان
 - 427محمد عبد العاطى انور الجابرى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6946ورقم قيد  45185رئيسى آخر عن محل عطاره ,بجهة محافظة الجيزة الحى السادس بجوار السويقه م
الردنيه  6اكتوبر
 - 428حويطى سلمى عبدالرحمن سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6918ورقم قيد  45523محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة الجيزة كفر الواصلين
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 - 429ميلد ماهر رمزى بباوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6919
ورقم قيد  45524محل رئيسى عن توريد و بيع مواد التعبئه الغذائيه ,بجهة محافظة الجيزة الطريق السريع
صول
 - 430محمود محمد يحى طه حسين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6920ورقم قيد  45525محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة امام مسجد المدينه ش عمر بن
الخطاب
 - 431صباح حسن ابراهيم ليفه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6922
ورقم قيد  45526محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الجيزة عزبه السلم المصده
 - 432عاطف صابر موسي السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6925ورقم قيد  45527محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 433ناديه عبدالنبى احمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6926ورقم قيد  45528محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 434محمد ناجى عاشور حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6927
ورقم قيد  45529محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى والبحرى ,بجهة محافظة الجيزة ش عباس عنانى
 - 435ابراهيم صابر شعبان عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6928ورقم قيد  45530محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 436عمر عبدالرؤف فتحى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6929ورقم قيد  45531محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة رشاح ابوسالم امام ش النقطه
ام خنان
 - 437سعيد نادى على محمد هيبه تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6931
ورقم قيد  45532محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت داخليه دون الجانب داخل جمهوريه مصر
العربيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الجيزة
شارع سعد زغلول
 - 438محمد جميل عبدالتواب مبروك تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6932ورقم قيد  45533محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة بجوار المدرسه البتدائيه
المنوات
 - 439نبيل احمد قبانى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6933
ورقم قيد  45534محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريد و تركيب الرخام ,بجهة محافظة الجيزة
الكدايه
 - 440علء احمد عبدا محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6935
ورقم قيد  45535محل رئيسى عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة دهشور
 - 441محمود عاشور محمد شلبى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6936ورقم قيد  45536محل رئيسى عن تجاره وبيع الزيوت والشحوم والمشتقات البتروليه ,بجهة محافظة
الجيزة العزيزيه بجوار النادى الملكى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 442يوسف اسعد دياب مرسى البدرشينى ( البدرشينى للمقاولت و التوريدات العموميه ) تاجر فرد رأس ماله
 30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  6937ورقم قيد  45537محل رئيسى عن مكتب مقاولت
عامه و توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة ش البارودى
سقاره
 - 443نويصر فريد محمد ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6938ورقم قيد  45538محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد حسن عوض خلف
الساحه الشعبيه
 - 444مؤمن محمود محمد فرج عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6939ورقم قيد  45539محل رئيسى عن ورشه لتصنيع المراتب الفيبر ,بجهة محافظة الجيزة قريه العزيزيه
فرع ابوهيثه بجوار مسجد العتيقى
 - 445احمد مجدى على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6940
ورقم قيد  45540محل رئيسى عن بيع كاوتش ,بجهة محافظة الجيزة الحلف الشرقى
 - 446محمد نادى محمد احمد عيسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6941ورقم قيد  45541محل رئيسى عن مصنع طوب طفلى ,بجهة محافظة الجيزة جرزا
 - 447سعيد محمد سعود محفوظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6943
ورقم قيد  45542محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس تريكو ,بجهة محافظة الجيزة عرب القميعى
 - 448حجاج على احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6949
ورقم قيد  45543محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة القبابات
 - 449عيد على عبدالعزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6952
ورقم قيد  45544محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة كفرالضبعى
 - 450رامى سعد شفيق زكى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6961
ورقم قيد  45545محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة غمازه الكبرى
 - 451محمد مجدى عبدالعزيز امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6962ورقم قيد  45546محل رئيسى عن مصنع طوب اسمنتى ,بجهة محافظة الجيزة عرب الشيخ هليل
اسكر
 - 452اسلم سالم توفيق محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6964
ورقم قيد  45547محل رئيسى عن مجزر دواجن ,بجهة محافظة الجيزة ش الشيمى
 - 453مصطفى محمود عبد الفتاح شلبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6967ورقم قيد  45548محل رئيسى عن ورشه اخشاب وموبيليا لدى الغير ,بجهة محافظة الجيزة عرب
الشرفا
 - 454مديحه طلعت عبد الغفار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6968
ورقم قيد  45549محل رئيسى عن مزرعه تربيه مواشي حلب ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي ش
مسجد عثمان
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 - 455محمد رضا على محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6969
ورقم قيد  45550محل رئيسى عن مصنع طوب طفلى ,بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد بجوار مصنع
العرب محمد جنيدى ش الصرف الصحى
 - 456احمد عكاشه محمد عكاشه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6972
ورقم قيد  45551محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة خلف بنزيمه توتال ش مصر
اسيوط السريع
 - 457ضحى عادل محمد محمود خطاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6976ورقم قيد  45552محل رئيسى عن ورشه ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش عمرو بن العاص بجوار
عز الشام
 - 458حسن محمد طه ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6977
ورقم قيد  45553محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
 - 459عبد ا هشام رمضان سيد موسى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6979ورقم قيد  45554محل رئيسى عن مكتب لتوريد وتوزيع الملبسفيما عدا الزى العسكرى ,بجهة
محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 460يوسف احمد ابراهيم عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6984ورقم قيد  45555محل رئيسى عن تجارة وبيع اللومنيوم ,بجهة محافظة الجيزة بجوار مصنع الشاى
 - 461حسام ربيع على محمود عفيفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6985ورقم قيد  45556محل رئيسى عن بيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة الجيزة ش اثار سقارة بجوار
مسجد الصحابة ميت رهينة
 - 462اكرم محمد السعيد محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6986
ورقم قيد  45557محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 463عماد سيد ابو بكر محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6988
ورقم قيد  45558محل رئيسى عن محل حلقه ,بجهة محافظة الجيزة العزيزيه
 - 464احمد محمود محمود محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6992ورقم قيد  45559محل رئيسى عن تجاره اللحوم والجزاره ,بجهة محافظة الجيزة ش مدرسه المنوات
الثانويه
 - 465يوسف دانيال شرقاوى شاكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6993ورقم قيد  45560محل رئيسى عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى ,بجهة محافظة الجيزة ش الحاج هلل
 - 466محمد عبد الحميد محمد عبد الحفيظ تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  6995ورقم قيد  45561محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى
وتوريد العماله ,بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
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فروع الفراد
 - 1فايز تادرس فهمى جرجس قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  6293ورقم قيد  17081محل فرعى
عن مصوغات ومجوهرات بجهة محافظة الجيزة ش عبدالعظيم امين
 - 2ماركو جورجى حليم خليل قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  6362ورقم قيد  18897محل فرعى
عن تجارة وتغير زيوت وشحوم وخدمه بجهة محافظة الجيزة  95شارع  4مع  6الحى 5
 - 3محمود عبدالكريم ابوسريع عبدالكريم قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  6524ورقم قيد  27904محل
فرعى عن اضافة نشاط مقاولت وتوريدات عموميه وادارة محاجر وتوريد بذور زراعيه فيما عدا توريد العماله
والحاسب اللى بجهة محافظة الجيزة  8ش التونى من شارع رمسيس  -الهرم
 - 4حسام نبيل عبد السلم السيد ابراهيم قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  6513ورقم قيد  43173محل
فرعى عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
بجهة محافظة الجيزة الحرانيه
 - 5تامر على قرنى احمد قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  6626ورقم قيد  15997محل فرعى عن
محل بقاله جمله بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى بجوار كوبرى التسعه
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قيود الشركات
 - 1خالد عادل جمعه بيومى وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  6022ورقم قيد  45121مركز عام عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة وصيانة وانشاء
الملعب الرياضية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 2عبد التواب سيد عبد التواب وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  6118ورقم قيد  45156مركز عام عن المقاولت العمومية والتوريدات والتشطيبات وكافة اعمال
الديكور فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى بجهة محافظة الجيزة الخصاص
 - 3احمد سعيد محمد جمعه وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 6296ورقم قيد  45231مركز عام عن مقاولت عموميه وتوريدات مواد البناء بجهة محافظة الجيزة
مسجد موسى بجوار مسجد ابو اسماعيل
 - 4طارق حسنين محمد وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 6297ورقم قيد  45232مركز عام عن انتاج المواد الكربونيه بكافة انواعها وشيت من بولى كربونيت
ومنسوجات حراريه بجهة محافظة الجيزة ش الوحده الصحيه الطرفايه
 - 5محمود شوقى رياض وشركاه ورثة شوقى رياض شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  6298ورقم قيد  45233مركز عام عن مكتب رحلت بعد الحصول على
التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى بجهة محافظة الجيزة بهبيت
 - 6عمرو سيد طويل عبده وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 6423ورقم قيد  45286محل رئيسى عن ادارة وتشغيل محطاة تموين السيارات بالمواد البترولية وخدمة
السيارات وبيع الزيوت والفلتر بجهة محافظة الجيزة طريق المريوطية بجوار كوبرى العزيزية
 - 7فريد همام فريد حسين وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 6680ورقم قيد  45401مركز عام عن مقاولت عمومية وادارة وتشغيل المناجم والمحاجر بجهة محافظة
الجيزة شارع مسجد ابوبكر الصديق من شارع النزهه
 - 8على شعبان عبدالسميع محمود و شريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  6748ورقم قيد  45430مركز عام عن مصنع رخام وجرانيت والتجاره والمقاولت
والتصدير بجهة محافظة الجيزة عرب ابوساعد
 - 9احمد صبحى محمد جنيدى وشركاه شركة رأس مالها  48,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  6915ورقم قيد  45522مركز عام عن مصنع طوب طفلى بجهة محافظة الجيزة جرزا
 - 10شركه كريم سراج الدين سيد وشريكته شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
ايداع  6996ورقم قيد  45562مركز عام عن مقا ولت عموميه وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات
اجهزه الحاسب اللى وتوريدات العماله بجهة محافظة الجيزة شقه  2الدور الثانى بالعقار رقم  45ش الدالى

فروع الشركات
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محو  -شطب
 - 1ابراهيم عبد ا ابو بكر عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  13658قيد فى  2015-08-20برقم ايداع
 3415وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 2محمد جاد الرب محمد جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  23713قيد فى  2018-03-18برقم ايداع
 1492وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 3ابراهيم محمد الزينى عبدالعظيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26883قيد فى  2018-12-25برقم
ايداع  6576وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 4هاله عبد الرؤف حمزه عبد الرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  29532قيد فى  2019-08-26برقم ايداع
 3901وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 5حماد عيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37872قيد فى  2021-06-06برقم ايداع  3599وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 6رمضان رمضان محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  37923قيد فى  2021-06-08برقم ايداع
 3685وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 7محمد سمير عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4028قيد فى  2006-03-21برقم ايداع 155
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 8نوره عبد المرضى حسنى عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6822قيد فى  2011-04-12برقم ايداع
 344وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 9شعبان مصطفى محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  38478قيد فى  2021-07-26برقم ايداع
 4730وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل محو القيد و ترك التجاره نهائيا
 - 10صفاء جمال محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4129قيد فى  2006-05-23برقم ايداع  298وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 11ام جمعه محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  14655قيد فى  2015-11-22برقم ايداع 4688
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 12مى محمود مصطفى اسماعيل الحلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  17404قيد فى  2016-08-22برقم
ايداع  3203وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 13فارس محمد كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30608قيد فى  2019-11-13برقم ايداع 5550
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 14عصام عبدالحكيم عبدالشكور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36406قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 878وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 15هانى عبد مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38863قيد فى  2021-08-19برقم ايداع  5461وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 16هانى عيد مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38863قيد فى  2021-08-19برقم ايداع  5461وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 17اسماء محمد عبد الغني عبد الباقي منسي تاجر فرد سبق قيده برقم  41469قيد فى  2021-12-08برقم
ايداع  9915وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 18رجب سعيد محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  2496قيد فى  2003-01-18برقم ايداع  25وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 19طارق عبد المنعم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  19449قيد فى  2020-12-01برقم ايداع
 6737وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 20محمود على محمود على سيف النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  35100قيد فى  2021-09-16برقم
ايداع  6367وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 21ناصر احمد عبدالجواد هلباوي( مكتب الهلباوي للمقاولت العموميه والتوريدات) تاجر فرد سبق قيده برقم
 39109قيد فى  2021-09-06برقم ايداع  5948وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك
التجارة ومحو القيد
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 - 22محمد سيد حسانين عبداللطيف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  39816قيد فى  2021-10-10برقم
ايداع  7194وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 23بسمه غزال خالد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41064قيد فى  2021-11-28برقم ايداع 9282
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 24رياض حسنى رياض فرغل تاجر فرد سبق قيده برقم  41813قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 10466وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 25احمد نادي محمود عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  44436قيد فى  2022-04-13برقم ايداع 4531
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 26على عبدالكريم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44561قيد فى  2022-04-19برقم ايداع 4771
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 27احمد محمد عبدالحفيظ حمد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم  44775قيد فى  2022-05-11برقم ايداع
 5180وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 28عبد الحكيم عبد ا حسين شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  4877قيد فى  2007-06-24برقم ايداع
 408وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 29كريمان محمد سيد عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  23944قيد فى  2018-04-03برقم ايداع 1823
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 30محمد عنتر محمود محمود الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  34832قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 5567وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 31احمد محمد جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42301قيد فى  2022-01-09برقم ايداع  289وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 32ابراهيم سعيد ابراهيم فرغلى ابوزهره تاجر فرد سبق قيده برقم  43251قيد فى  2022-02-23برقم
ايداع  2166وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 33فراج شحاته فراج زعفان تاجر فرد سبق قيده برقم  43850قيد فى  2022-03-17برقم ايداع 3389
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 34محمد على عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44211قيد فى  2022-03-31برقم ايداع 4077
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 35فاطمه سيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17709قيد فى  2016-09-29برقم ايداع 3662
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد
 - 36مديحه طلعت عبد الغفار عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  32884قيد فى  2020-06-09برقم ايداع
 3298وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 37على محمود محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41918قيد فى  2021-12-23برقم ايداع 10616
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك اتلنشاط و محو القيد
 - 38محمد محمود عبد الوهاب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  44540قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 4746وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 39زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2022-03-16برقم ايداع
 3325وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 40حسن محمد حسن سلمى تاجر فرد سبق قيده برقم  10369قيد فى  2014-12-01برقم ايداع 2024
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 41عبد الناصر رضا محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  32213قيد فى  2020-02-18برقم ايداع
 1325وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 42ثابت توبه منصور شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  34552قيد فى  2020-09-29برقم ايداع 5110
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 43عبد العظيم عبد العليم عبد العليم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  44093قيد فى  2022-03-27برقم
ايداع  3848وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
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 - 44محمود عبدالمنعم عبداالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  2337قيد فى  2002-08-10برقم ايداع 318
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 45كرم احمد احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  24211قيد فى  2018-04-29برقم ايداع 2211
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 46كريم فاروق محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  31331قيد فى  2019-12-30برقم ايداع 6628
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 47عماد محمد مختار محمد العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  33743قيد فى  2020-08-09برقم ايداع
 3749وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 48سامى رمضان ابراهيم محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  44871قيد فى  2022-05-18برقم
ايداع  5436وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 49محمد عمر محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  24339قيد فى  2018-05-09برقم ايداع 2401
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 50محمد محمود صالح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25637قيد فى  2018-09-16برقم ايداع 4346
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 51عبد ا عبد التواب عبد ا الضباع تاجر فرد سبق قيده برقم  32730قيد فى  2020-05-18برقم ايداع
 2169وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 52هلل رجب نادى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  34943قيد فى  2020-10-26برقم ايداع 5740
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 53الحاجه واصلى محمد واصلى سكران تاجر فرد سبق قيده برقم  35251قيد فى  2020-11-17برقم
ايداع  6341وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل محو القيد ترك التجاره
 - 54فريد ميخائيل عريان ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  38747قيد فى  2021-08-15برقم ايداع
 5245وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 55احمد محمود عبد العليم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  41475قيد فى  2021-12-09برقم ايداع
 9925وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 56سامى عبدالمحسن راغب غنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  43590قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
 2839وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 57سعيد محمد سعود محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  44227قيد فى  2022-03-31برقم ايداع 4104
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 58محمد سيد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4478قيد فى  2006-11-19برقم ايداع  733وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 59محمد قرنى عيد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  5369قيد فى  2008-10-13برقم ايداع  532وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 60رضا شعبان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5612قيد فى  2009-05-26برقم ايداع  286وفى تاريخ
 2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 61رمزى صالح محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  18689قيد فى  2016-12-15برقم ايداع 4973
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 62رمضان عبد النبى ليثى تاجر فرد سبق قيده برقم  21753قيد فى  2017-10-16برقم ايداع 4294
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 63محمد عبدالتواب على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  26219قيد فى  2021-06-20برقم ايداع
 4013وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 64عمرو احمد محمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  42827قيد فى  2022-02-06برقم ايداع
 1291وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو قيد وترك التجاره نهائيا
 - 65حسن سيد مأمون بكار تاجر فرد سبق قيده برقم  44988قيد فى  2022-05-24برقم ايداع  5698وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو القيد وترك تجاره نهائيا
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 - 66مصطفى محمد مخلص عبد الستار حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  45086قيد فى  2022-05-30برقم
ايداع  5928وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 67سعد عويس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12443قيد فى  2015-04-27برقم ايداع  1867وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 68سميره احمد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  22802قيد فى  2018-01-10برقم ايداع  148وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 69امانى ناصر منصور غزال منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  42290قيد فى  2022-01-09برقم ايداع
 263وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 70صالح محمد سعد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5771قيد فى  2009-08-19برقم ايداع 529
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 71ناصر عبد القادر فراج عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  6679قيد فى  2011-02-21برقم ايداع
 129وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 72حازم صدقى قناوى عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  26452قيد فى  2018-11-21برقم ايداع
 5864وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 73محمد عبد ا هليل عبد التواب تاجر فرد سبق قيده برقم  27707قيد فى  2019-02-28برقم ايداع
 1129وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 74احمد عاشور محمد ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  32177قيد فى  2020-02-16برقم ايداع
 1277وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 75اشرف فوزى كامل عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  9712قيد فى  2014-10-20برقم ايداع
 1229وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 76بنيامين شكرلبيب يونان تاجر فرد سبق قيده برقم  12558قيد فى  2015-05-04برقم ايداع 2009
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 77تعديل السم التجارى ليصبح محمود ماهر سيد الجابرى تاجر فرد سبق قيده برقم  16827قيد فى
 2016-06-05برقم ايداع  2384وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو
القيد
 - 78احمد سعيد عبدالتواب صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  28277قيد فى  2019-04-16برقم ايداع
 2046وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 79تاوضروس سليمان غبر عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  33001قيد فى  2020-06-18برقم
ايداع  2586وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 80محمد عباس عبدالنبى رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  4221قيد فى  2006-07-12برقم ايداع 416
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 81احمد عبدالرحمن محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  20139قيد فى  2017-04-27برقم ايداع
 1891وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 82محمد محمود سعيد كامل عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  39038قيد فى  2021-08-31برقم ايداع
 5810وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 83نبيل احمد قبانى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42083قيد فى  2021-12-29برقم ايداع 10887
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 84وليد صالح محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  42287قيد فى  2022-01-09برقم ايداع  255وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحوالقيد
 - 85عبدا رجب طلب عطا طه تاجر فرد سبق قيده برقم  43707قيد فى  2022-03-14برقم ايداع
 3106وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 86رشا فارس عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44850قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
 5371وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره والقيد
 - 87عبدا عيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  2562قيد فى  2003-04-12برقم ايداع  114وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
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 - 88شوقى دسوقى فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  3120قيد فى  2004-07-25برقم ايداع  428وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 89مؤمن محمد عبد الوهاب محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  12643قيد فى  2018-07-12برقم ايداع
 3327وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 90محمد عبد الظاهر عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  13586قيد فى  2015-08-12برقم ايداع
 3318وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 91مجدى عاشور عبدا البركاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  31337قيد فى  2019-12-30برقم ايداع
 6636وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 92حسين عبد الحافظ حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  39391قيد فى  2021-09-20برقم ايداع
 6460وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 93سلمه رشاد شعبان عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  43255قيد فى  2022-02-23برقم ايداع 2180
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 94ايمان امين محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  3696قيد فى  2005-06-21برقم ايداع 361
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 95عبد المجيد احمد عبد المجيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  6696قيد فى  2016-02-16برقم ايداع
 1000004وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 96وهبه جمعه وهبه اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  23196قيد فى  2018-02-08برقم ايداع 746
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو القيد و ترك التجاره نهائيا
 - 97ماضى عبده عيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28563قيد فى  2019-05-16برقم ايداع  2470وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 98حسين مهدى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  34494قيد فى  2020-09-27برقم ايداع  5009وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 99سعودى مسعد حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39606قيد فى  2021-09-29برقم ايداع 6802
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو القيد و ترك التجاره نهائيا
 - 100انور محمد عبدالسلم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  39631قيد فى  2021-09-29برقم ايداع
 6843وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 101حمد ابو الحمايد محمد محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  15393قيد فى 2016-01-20
برقم ايداع  347وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل محو القيد وترك تجاره نهائيا
 - 102محمد محمد احمد هيبه ال هيبه للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  17360قيد فى
 2016-08-17برقم ايداع  3145وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو
القيد
 - 103احمد صلح عبد المحسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31551قيد فى  2020-01-14برقم ايداع
 280وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 104محمد عبد الناصر محمد عباس الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  34706قيد فى 2020-10-11
برقم ايداع  5349وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد نهائيا
 - 105اولجا فلديميربولديريفا تاجر فرد سبق قيده برقم  10006قيد فى  2014-11-12برقم ايداع 1581
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 106سعاد شعبان حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  10110قيد فى  2014-11-23برقم ايداع
 1708وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 107عشماوى محمد عشماوى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  26396قيد فى  2018-11-15برقم ايداع
 5770وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 108احمد وفدى عبدالمنعم عبدالغنى زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  26910قيد فى  2018-12-27برقم
ايداع  2623وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
 - 109محمد عبدالتواب عبدالحكيم عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  31776قيد فى  2020-01-23برقم
ايداع  696وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محوالقيد
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 - 110عزه حسين محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  41634قيد فى  2021-12-14برقم ايداع 10169
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 111سامح محمد السيد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42510قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
 648وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 112محمود سعيد عبدالنبى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  43258قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 2189وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 113منى موسى حمدان موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43976قيد فى  2022-03-22برقم ايداع 3609
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجداره ومحو القيد
 - 114احمد محمد عبود كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  18687قيد فى  2016-12-15برقم ايداع 4975
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 115عبده شعبان عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20148قيد فى  2017-04-30برقم ايداع
 1906وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 116صلح سعد عبد التواب تاجر فرد سبق قيده برقم  21688قيد فى  2017-10-10برقم ايداع 4202
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
 - 117هدى عبدا عمر عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  23883قيد فى  2018-03-28برقم ايداع 1738
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 118روحيه عبد الغنى هارون عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  28257قيد فى  2019-04-15برقم
ايداع  2010وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك المنشاط و محو القيد
 - 119محمود طه عبدالباقي عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  37945قيد فى  2021-06-09برقم ايداع
 3735وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك النشاط و محو القيد
 - 120امانى محمود محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  40869قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
 8990وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
 - 121محمود خالد على محمد داود( الخالد لتجاره المواد الغذائيه ) تاجر فرد سبق قيده برقم  45432قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  6750وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو
القيد
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رأس المال
 - 1محمد ابراهيم عبد الحكيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  44550قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 4758فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 2سحر عزام محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  44740قيد فى  2022-05-09برقم ايداع  5094فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3فاضل فوزى فاضل المزارتى تاجر فرد سبق قيده برقم  7925قيد فى  2012-07-03برقم ايداع 849
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 4فرحان على محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14604قيد فى  2015-11-17برقم ايداع 4623
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5ايناس محمود سليم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  26271قيد فى  2018-11-07برقم ايداع  5573فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6احمد صابر حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28554قيد فى  2019-05-15برقم ايداع  2458فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 7مجدى عاشور محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  44605قيد فى  2022-04-20برقم ايداع 4834
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 8ايمن عبد المنعم عبده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  1348قيد فى  1999-12-21برقم ايداع  506فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 9محمد مجدى عبدالظاهر سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  19191قيد فى  2017-01-30برقم ايداع
 437فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 10اكرم مرعي محمد فرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  37931قيد فى  2021-06-08برقم ايداع 3703
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11اكرم فلي بني سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  44995قيد فى  2022-05-25برقم ايداع  5720فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 12محمد محمود عبد الحميد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  18331قيد فى  2016-11-17برقم ايداع
 4485فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 13حسن عادل حسن على عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  18466قيد فى  2016-11-28برقم ايداع
 4666فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 14محمد عبد البر هندى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  35477قيد فى  2020-12-02برقم ايداع
 6744فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 15صالح عبدالنعيم مصطفي عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  37690قيد فى  2021-05-20برقم ايداع
 3255فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 16منصور عبده محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44985قيد فى  2022-05-24برقم ايداع 5695
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17عمرو سعد عبدالرؤف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45056قيد فى  2022-05-29برقم ايداع
 5862فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18فارس كمال امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15188قيد فى  2016-01-05برقم ايداع  62فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 19تعديل السم التجارى ليصبح شمس الدين للموبيليات و الديكور تاجر فرد سبق قيده برقم  28642قيد فى
 2019-05-23برقم ايداع  2587فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
 - 20محمد صبرى فؤاد عبد التواب تاجر فرد سبق قيده برقم  35398قيد فى  2020-11-26برقم ايداع
 6610فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 21محمود رجب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5676قيد فى  2009-07-05برقم ايداع 390
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 22سماح رمضان محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  17008قيد فى  2016-07-11برقم ايداع
 2638فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23حاتم عبد الخالق عبد الواحد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  10448قيد فى  2014-12-03برقم ايداع
 2109فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24وافى محمد محمود عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  25373قيد فى  2018-08-15برقم ايداع 3927
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 25حسين احمد حسن عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  42262قيد فى  2022-01-05برقم ايداع  211فى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26طه زيدان سيد احمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  44752قيد فى  2022-05-10برقم ايداع 5118
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27عمرو محمد مسعود محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  37016قيد فى  2021-03-16برقم ايداع
 1990فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 28رجب حمدان عبد الحى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  45196قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6202فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 29ام هاشم يوسف محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42923قيد فى  2022-02-09برقم ايداع
 1477فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 30فرج سيد رفاعى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  12971قيد فى  2015-06-09برقم ايداع 2538
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31تامر عبدالحليم عبدالواحد هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  31646قيد فى  2020-01-19برقم ايداع
 513فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 32ايمان محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  2958قيد فى  2012-09-30برقم ايداع  1272فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 33سليمان مرزوق صالح عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  4609قيد فى  2007-01-28برقم ايداع
 42فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 34ايمن سالم احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  14220قيد فى  2015-10-13برقم ايداع  4142فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 35اسامه على عبد الرحمن على ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  44842قيد فى  2022-05-16برقم
ايداع  5353فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36محمد عبد الرحمن محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  9285قيد فى  2017-03-15برقم ايداع
 1458فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 37شيماء صابر عبدالهادي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36398قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 870فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 38علي بقلي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37944قيد فى  2021-06-09برقم ايداع  3734فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 39وائل فصيح عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18342قيد فى  2016-11-20برقم ايداع
 4500فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 40نبيل يسي سليمان قوص تاجر فرد سبق قيده برقم  20612قيد فى  2017-06-21برقم ايداع 2648
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 41حسنى حسن محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  16772قيد فى  2016-05-30برقم ايداع 2300
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 42بلل عبدالحميد احمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  27978قيد فى  2019-03-21برقم ايداع
 1571فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
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 - 43محمود محمد عبد المنصف صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  30507قيد فى  2019-11-05برقم ايداع
 5400فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 44محمود محمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  39141قيد فى  2021-09-07برقم ايداع 6007
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 45سامح حسنى محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45226قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6276
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 46صبرى لبيب عبدالملك سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11117قيد فى  2015-01-18برقم ايداع
 236فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47وائل محمود عبدالجبار محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26988قيد فى  2019-01-02برقم ايداع 39
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48ماجده نسيم موسى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  27515قيد فى  2019-02-13برقم ايداع  811فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 49ابراهيم حسين حسين خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  30862قيد فى  2019-11-28برقم ايداع 5918
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50عمرو متولى عاشور متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  44792قيد فى  2022-05-11برقم ايداع
 5216فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 51نوره ابواليزيد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  45433قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6751فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 52بدوى عبد ا بدوى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  7456قيد فى  2012-01-03برقم ايداع  10فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 53زيد كليب رياض السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19638قيد فى  2017-03-12برقم ايداع  1141فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 54محمد مصطفى اسماعيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45411قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6712فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 55محمد احمد بركات محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  45503قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6877فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1حنفي محمد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  39021قيد فى  2021-08-31برقم ايداع 5781
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح شقه بالدور
الرضى بجوار مسجد عسله
 - 2خالد اشرف سعيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  40465قيد فى  2021-11-08برقم ايداع
 8346وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مدخل الحلف الغربى
 - 3احمد سعيد زكريا سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  23472قيد فى  2018-02-28برقم ايداع 1126
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشوبك الغربى الطريق القديم
 - 4نادى محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28220قيد فى  2019-04-10برقم ايداع 1952
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح عرب ابو
ساعد
 - 5محمد محمود على سالم بيبرس تاجر فرد سبق قيده برقم  34771قيد فى  2020-10-14برقم ايداع
 5467وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /ش بن
النجار
 - 6تعديل السم التجارى معرض البكرى لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  13757قيد فى
 2015-08-30برقم ايداع  3549وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل العنوان ليصبح  1ش طريق الصف الكريمات بجوار موقف صول
 - 7طارق عبد المنعم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  19449قيد فى  2017-02-20برقم ايداع
 549وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان ش شكرى
القواتلى بجوار سور نادى العياط
 - 8طارق عبد المنعم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  19449قيد فى  2017-02-20برقم ايداع
 549وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش شكرى القواتلى
 - 9طارق عبد المنعم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  19449قيد فى  2020-12-01برقم ايداع
 6737وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش شكرى القواتلى
 - 10احمد طه شعبان طه تاجر فرد سبق قيده برقم  42776قيد فى  2022-02-03برقم ايداع  1196وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  54طريق اطفيح
 - 11عماد زغلول معوض وسيل تاجر فرد سبق قيده برقم  43098قيد فى  2022-02-17برقم ايداع
 1846وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  14ش خان ابو طاقية
 - 12خالد عبد الرحمن محمود عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  4974قيد فى  2007-09-25برقم ايداع
 583وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المنيا بملك اسلم خالد عبدالرحمن
محمود
 - 13زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2010-10-26برقم ايداع
 865وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الكداية
 - 14زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2010-10-26برقم ايداع
 865وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه مركز الصف
محافظه حلوان
 - 15زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2022-03-16برقم ايداع
 3325وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه مركز
الصف محافظه حلوان
 - 16طارق عبد المنعم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  19449قيد فى  2017-02-20برقم ايداع
 549وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع بالعنوان ش شكرى
القواتلى
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 - 17محمود على محمود على سيف النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  35100قيد فى  2020-11-09برقم
ايداع  6074وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر
الكائن فى ش البحر الطرفاية
 - 18محمد فكرى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13105قيد فى  2015-06-18برقم ايداع 2714
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش مصطفى الدكمى
متفرع من طريق مصر اسيوط السريع امام كوبرى ام خنان الجديد
 - 19زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2010-10-26برقم ايداع
 865وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر الكائن فى
عرب الحصار القبليه
 - 20فايز تادرس فهمى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  17081قيد فى  2016-07-20برقم ايداع
 2737وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش عبدالعظيم امين
 - 21ارزاق ادهم سيد ابوسريع تاجر فرد سبق قيده برقم  29122قيد فى  2019-07-14برقم ايداع 3298
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط ليصبح منيه
الرقة بجوار مسجد العشماوى
 - 22عبدالرحمن سيد سعدالدين رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  42400قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
 457وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 15ش
العزيزيه بجوار ترعه ابوهيسه
 - 23منى ابراهيم على جبر قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  43680قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 3045وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش الصحافة
من ش صلح سالم
 - 24نفيسه سيد محمد ابولبده تاجر فرد سبق قيده برقم  18955قيد فى  2017-01-08برقم ايداع 114
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية استدراك بيانات عنوان الفرع ليصبح /
ش مارى جرجس بملك محمد منصور محمد
 - 25رضا عبدالرحيم عبدا طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  38252قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 4321وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زاوية دهشور بملك رانيا محمد
عبدالوهاب
 - 26ياسر موسى محمد شعبان خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  44028قيد فى  2022-03-24برقم ايداع
 3714وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط
ليصبح  /رقم  3حسين برعى اسفل كوبرى الملءه
 - 27احمد ابراهيم على ابراهيم محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  44086قيد فى  2022-03-27برقم
ايداع  3834وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منية الرقة وسط البلد
 - 28محمد عبد الحى حسن احمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  13346قيد فى  2015-07-15برقم ايداع
 3011وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع ذكرى ادريس
 - 29ماركو جورجى حليم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  18897قيد فى  2017-01-03برقم ايداع 42
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  95شارع  4مع  6الحى 5
 - 30وجيه مرزوق صالح عبد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25626قيد فى  2018-09-13برقم ايداع
 4329وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة دور ارضي بجوار مسجد الفاروق
خلف عمليه مياه حسن علم
 - 31تعديل السمه التجاريه لتصبح عز الشام للماكولت السوريه تاجر فرد سبق قيده برقم  30998قيد فى
 2019-12-05برقم ايداع  6136وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
بلوك  25منطقة  1شارع الوسط
 - 32رامز جرجس راغب بباوي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  39406قيد فى  2021-09-21برقم
ايداع  6482وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش ساقيه الخطيب ميت
رهينه ش اثار سقاره
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 - 33محمود رافع سيد فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  43554قيد فى  2022-03-07برقم ايداع 2781
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان مقر النشاط ليصبح  /ابو
صير خلف مصنع المكرونة حوض حافظ
 - 34مني جرجس شحاته جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  45138قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6065وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  124 /ش
هارون الرشيد
 - 35زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2010-10-26برقم ايداع
 865وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب الحصار البحريه بجوار
المشتل
 - 36محمد عبدالتواب على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  26219قيد فى  2018-11-04برقم ايداع
 5484وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر الكائن فى
اسكر
 - 37محمد عبدالرؤف هلول محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  39968قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 7436وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /عرب
منشأة سليمان
 - 38احمد محمود احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40540قيد فى  2021-11-09برقم ايداع 8465
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نزلة عليان
 - 39محمد محمود اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42271قيد فى  2022-01-05برقم ايداع
 227وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط
ليصبح  4 /ش اسماعيل خضير متفرع من ش الجمهورية
 - 40محمد محمود عبد المجيد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  44902قيد فى  2022-05-19برقم ايداع
 5514وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح /
 20ش ارض المحلج
 - 41محمود احمد شعراوى سيد (الشعراوى للتعبئة) تاجر فرد سبق قيده برقم  45174قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  6151وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح ناصيه شارع
عبد الرؤوف لشين من ش جسر المنوات
 - 42اسامة السيد محمد عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  17384قيد فى  2022-04-17برقم ايداع
 4624وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب ابو ساعد بجوار مصنع
توشكي
 - 43نشوى راضى محمود احمد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  26207قيد فى  2018-11-01برقم ايداع
 5463وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3/ 9ش محمود راشد منشاه
سليمان
 - 44محمد شحاته محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  26456قيد فى  2018-11-21برقم ايداع
 5872وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى
 - 45محمود عبدالكريم ابوسريع عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  27904قيد فى  2019-03-14برقم
ايداع  1442وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  8ش التونى من شارع
رمسيس -الهرم
 - 46حسام نبيل عبد السلم السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  43173قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 2009وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحرانيه
 - 47صلح الدين محمد شبل صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  40287قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 8023وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /عرب الدير
بجوار مزرعه الوفاء طموه
 - 48محمد جمال أحمد بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  11326قيد فى  2015-02-01برقم ايداع 485
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الرقه البحريه بملك احمد جمال احمد بشير
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 - 49عادل عبد السلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15845قيد فى  2016-02-28برقم ايداع 984
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع مصنع المكرونه طريق ابوصير
 - 50تامر على قرنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15997قيد فى  2016-03-13برقم ايداع 1212
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى بجوار كوبرى التسعه
 - 51قرنى احمد حافظ مرسى شوق تاجر فرد سبق قيده برقم  44394قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
 4437وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الخرمان بملك انعام قرنى
 - 52شيماء صابر عبدالهادي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36398قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 870وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش عبدالرحمن
ابو عوف
 - 53محمد عبدا سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42607قيد فى  2022-01-24برقم ايداع 854
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /م ع عبدالحميد ابو
سلمه ش الساحة الشعبية
 - 54احمد عطيه محمود راضي تاجر فرد سبق قيده برقم  45253قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 6345وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ميت القائد
 - 55مؤمن محمدعبد الوهاب محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  12643قيد فى  2015-05-12برقم ايداع
 2122وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة طريق الشيمى امام الكوبرى
المؤدى الى مدرسة منف
 - 56مؤمن محمدعبد الوهاب محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  12643قيد فى  2015-05-12برقم ايداع
 2122وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع النهضه من شارع
الجمهوريه
 - 57مؤمن محمد عبد الوهاب محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  12643قيد فى  2018-07-12برقم
ايداع  3327وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع النهضه من شارع
الجمهوريه
 - 58سمر احمد محمود سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  31538قيد فى  2020-01-13برقم ايداع 261
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الطريق السريع بجوار محطة موبيل صف
البلد
 - 59سعيد عبد اللطيف احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11159قيد فى  2015-01-20برقم ايداع
 285وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مسجد موسى بملك حماد محمد احمد
 - 60مؤمن محمدعبد الوهاب محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  12643قيد فى  2015-05-12برقم ايداع
 2122وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم محو الفرع الكائن في شارع
النهضه من شارع الجمهوريه
 - 61احمد اسماعيل محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  39253قيد فى  2021-09-13برقم ايداع
 6193وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الكفر البحرى المرازيق
 - 62محمود ابراهيم بشير احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41365قيد فى  2021-12-06برقم ايداع
 9747وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 63ابو بكر عبدالتواب محمد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  41394قيد فى  2021-12-07برقم ايداع
 9792وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
 - 64سيد سعيد سيد بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  44323قيد فى  2022-04-06برقم ايداع  4293وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشرفا بملك شعبان السباعى محمد
 - 65محمد ابراهيم عبد الحكيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  44550قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 4758وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح
مزغونة بجوار نقطة شرطة مزغونة
 - 66وليد على عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  6647قيد فى  2011-01-24برقم ايداع  72وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشرفا بجوار مزرعة شريف عكاشة
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 - 67عبد المجيد احمد عبد المجيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  6696قيد فى  2011-03-02برقم ايداع
 156وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع الكائن فى الجزيرة
الشقراء
 - 68احمد محمد حسنين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  36859قيد فى  2021-03-02برقم ايداع
 1673وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشيخ عتمان بجوار ضرائب القيمه
المضافه
 - 69يحيى مصطفى عليان على عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  38951قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 5636وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش سقارة السياحى ابوصير
 - 70حسام نبيل عبد السلم السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  43173قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 2009وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15مايو مجاوره  10منطقة 4
قطعة 4
 - 71عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  45366قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  6621وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات
العنوان ليصبح  /طريق مصر اسيوط البدرشين امام البنك الهلى
 - 72نشوى راضى محمود احمد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  26207قيد فى  2018-11-01برقم ايداع
 5463وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3/9شارع محمود راشد منشأه
سليمان  /دور ارضى
 - 73وائل محمود عبدالجبار محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26988قيد فى  2019-01-02برقم ايداع
 39وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 13ش عمر بن
الخطاب
 - 74محمد نبيل حزين امام تاجر فرد سبق قيده برقم  36164قيد فى  2021-01-19برقم ايداع  436وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الودى
 - 75حنان ابوالغيط زكى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  41697قيد فى  2021-12-16برقم ايداع
 10271وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح زاويه مسلم
ش الرشاح ابو ياسين بجوار مزرعه ابو العنين
 - 76عبد التواب خليل محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42416قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
 490وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة صول
 - 77امينه نظمى يوسف موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43668قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
 3003وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع دار اليتام بجوار كوبرى
على اسماعيل شبرامنت
 - 78امينه نظمى يوسف موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43668قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
 3003وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح بجوار
كوبرى البساتين ابوصير
 - 79امينه نظمى يوسف موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43668قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
 5970وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح بجوار
كوبرى البساتين ابوصير
 - 80محمد صلح الدين حسين فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  45007قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 5752وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ابو يوسف بحرى كيلو 18
ونصف بمنزل البيت البيض اعله فوكس جيم للرياضة
 - 81سعد محمد حسن جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  5119قيد فى  2008-02-27برقم ايداع  112وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /صول
 - 82محمد عبد العاطى انور الجابر(الجابرى للتوريدات العموميه ) تاجر فرد سبق قيده برقم  45185قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  6169وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الحى السادس بجوار السويقه م الردنيه  6اكتوبر
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 - 83زيد كليب رياض السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19638قيد فى  2017-03-12برقم ايداع 1141
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش الجيش  11ح
كليب
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النشاط
 - 1هاشم عبد ا عبد الشافى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13689قيد فى  2015-08-23برقم ايداع 3455
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م
ع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 2سلمى خالد مسعد الكبير تاجر فرد سبق قيده برقم  29018قيد فى  2019-07-07برقم ايداع 3156وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريد اسمنت
 - 3ماريانا وحيد موريس توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  33736قيد فى  2020-08-09برقم ايداع 3736
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع مستلزمات بيطرية وعلفه
وموادها
 - 4شعبان حسن على رمود (رمود للتوريدات) تاجر فرد سبق قيده برقم  36677قيد فى  2021-02-22برقم
ايداع 1388وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تجميع قمامة
 - 5حنفي محمد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  39021قيد فى  2021-08-31برقم ايداع 5781
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت وتوريدات عموميه
وهدم وانشاء الطرق والكبارى والصرف الصحى والمياه والكهرباء وكافه الخدمات التكامله والتشطيب
 - 6مياده عبد الفتاح امام قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  44996قيد فى  2022-05-25برقم ايداع 5726
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت ونقل عمال بعد
الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 7احمد عبدالفتاح امام قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  44997قيد فى  2022-05-25برقم ايداع 5730
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت داخلية دون الجانب
ونقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 8صلح عبد الرحمن ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20483قيد فى  2017-06-04برقم ايداع 2459
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 9صبرى كمال محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  8488قيد فى  2013-02-06برقم ايداع 104وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مقاولت عمومية
 - 10محمد مجدى عبدالظاهر سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  19191قيد فى  2017-01-30برقم ايداع
437وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجارة وتوزيع مجمدات مواد
غذائية
 - 11صالح محمد محمد سيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  28800قيد فى  2019-06-17برقم ايداع
2828وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مكتب نقل عمال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 12محمود احمد عبدالمجيد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  43843قيد فى  2022-03-17برقم ايداع
3376وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مزرعة دواجن
 - 13سعيد احمد سعيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  44232قيد فى  2022-03-31برقم ايداع 4123وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع خضار وفاكهه
 - 14زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2022-03-16برقم ايداع 3325
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح مزرعة مواشى
 - 15زينب احمد يونس على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6490قيد فى  2010-10-26برقم ايداع 865
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح مركز تجميع وتصنيع البان
 - 16عمر شبل طه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41351قيد فى  2021-12-06برقم ايداع 9719وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح ورشه تصنيع اخشاب
 - 17محمد فكرى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13105قيد فى  2015-06-18برقم ايداع 2714وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتوريد
المنتجات الورقية
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 - 18سعيد رجب عبد العزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  20447قيد فى  2017-05-30برقم ايداع
2414وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال ورحلت
داخلية دون الجانب داخل ج م ع ىبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 19محمد عبدالجواد عبدالفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم  21080قيد فى  2017-08-14برقم ايداع
3363وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى
 - 20اميمه سمير عبد الرشاد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  44062قيد فى  2022-03-24برقم ايداع
3788وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح صوب زراعيه لنتاج محاصيل
الخضار
 - 21منصور عبده محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44985قيد فى  2022-05-24برقم ايداع 5695
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط قطع غيار سيارات
 - 22ريهام محمد عاطف فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم  16911قيد فى  2016-06-19برقم ايداع 2499
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى
 - 23سامح نادى عبد الرازق قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  18859قيد فى  2016-12-28برقم ايداع
5215وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريد المستلزمات الطبيه
 - 24مي عبدالمنعم مدبولي فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  37127قيد فى  2021-03-24برقم ايداع
2213وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجهيز وبيع مأكولت
 - 25محمد عبدا عبدالباسط سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  43352قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
2352وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال و رحلت بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى
 - 26على عبدالتواب ابوالغيط ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  45097قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
5954وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط رحلت بعد الحصول على التراخيص
اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 27محمود عزب رزق عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  20505قيد فى  2017-06-07برقم ايداع 2492
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 28طه فارس محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31160قيد فى  2019-12-17برقم ايداع 6373وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 29محمود جمعه عبدالحميد دسوقي يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  37755قيد فى  2021-05-26برقم ايداع
3385وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريد اجهزه الكهربائيه والتكيف
ومشتملاتها
 - 30مني جرجس شحاته جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  45138قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
6065وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /محل بيع مجمدات
 - 31محمود احمد شعراوى سيد (الشعراوى للتعبئة) تاجر فرد سبق قيده برقم  45174قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع 6151وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تعبئه مواد غذائيه
جافه يدوى
 - 32سيد فرحان عليان فرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  12563قيد فى  2015-05-05برقم ايداع 2015
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط مكتب توريد عماله داخليه
 - 33خالد حسن محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  33654قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
3606وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مقاولت عامه وتوريدات مواد البناء
وملحقاتها
 - 34زينب صابر محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  36005قيد فى  2021-01-05برقم ايداع 122
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /اداره و تشغيل بوفيه و نظافه
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 - 35سامى جمعه عبد العزيز برعى تاجر فرد سبق قيده برقم  7106قيد فى  2011-07-28برقم ايداع 809
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /مكتب مقاولت و تركيبات حديديه
 - 36محمد يحيي محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  38013قيد فى  2021-06-15برقم ايداع 3873وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح اتيليه
 - 37محمد عبد العال محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  18160قيد فى  2016-11-06برقم ايداع
4272وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 38محمد عماد محمود محمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  20705قيد فى  2017-07-10برقم ايداع
2800وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مكتب توريدات عموميه فيما عدا
توريدات اجهزه الحاسب الللى الى النشاط الصلى وهو مكتب تصدير وحفظ خضروات وفاكهه
 - 39عطا محمود محمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  27569قيد فى  2019-02-18برقم ايداع 904وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 40بدر محمد عبدالحميد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31829قيد فى  2020-01-28برقم ايداع 782وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بقاله
 - 41شيماء صابر عبدالهادي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36398قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
870وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح ورشة تقطيع وتصنيع بالليزر
 - 42محمد سلمه محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  20320قيد فى  2017-05-17برقم ايداع 2064
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 43فادى جرجس ذكى دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  45066قيد فى  2022-05-30برقم ايداع 5884
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /ورشه نجاره
 - 44هبه محمد احمد محمد (هبه محمد احمد لتوريد العماله ) تاجر فرد سبق قيده برقم  19321قيد فى
 2017-02-08برقم ايداع 623وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح
مكتب نقل عمال داخل جمهوريه مصر العربيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهز النقل البرى الداخلى
والخارجى
 - 45محمود احمد عبدالفتاح سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23177قيد فى  2018-02-07برقم ايداع 706
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
 - 46رجب احمد يونس عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  24459قيد فى  2018-05-20برقم ايداع
2573وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتب نقل عمال بعد الحصول
علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل الداخلي والخارجي
 - 47عبدالرحمن مامون عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  26236قيد فى  2018-11-05برقم ايداع
5511وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط اداره محاجر
 - 48مصطفى صلح ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15422قيد فى  2016-01-24برقم ايداع
383وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح محل بيع ورقيات وحفاضات
ومناديل
 - 49محمد احمد عبدالفتاح حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  36703قيد فى  2021-02-23برقم ايداع
1435وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مكتب نقل بضائع داخل ج م ع بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى
 - 50حنان عيد سليمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  41766قيد فى  2021-12-20برقم ايداع 10393
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى
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 - 51زيد كليب رياض السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19638قيد فى  2017-03-12برقم ايداع 1141وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريدات ومقاولت واعمال التشطيب
والديكور فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  39021وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-31برقم ايداع  5,781.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح الفهد للمقاولت والتوريدات
العموميه
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  44963وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-24برقم ايداع  5,654.000الى  :اضافه السمه التجاريه النيل لتوريد مواد البناء
 - 3فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8488وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-06برقم ايداع  104.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /التحاد للمقاولت العمومية وتجارة
وتوزيع السمنت
 - 4فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19191وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-30برقم ايداع  437.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /المؤسسة المصرية لتجارة وتوزيع
المجمدات والمواد الغذائية
 - 5فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37131وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-24برقم ايداع  2,220.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /الصيفى لتعبئة وتغليف المواد
الغذائية
 - 6فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  44772وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-11برقم ايداع  5,176.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /فار كافيه
 - 7فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  8851وتم ايداعه بتاريخ
 2013-10-29برقم ايداع  852.000الى  :اضافة السمة التجارية لتصبح المستشار للمقاولت العمومية
 - 8فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  43409وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-01برقم ايداع  2,453.000الى  :اضافة سمة تجارية /العطار للدواجن
 - 9فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  43737وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-14برقم ايداع  3,168.000الى  :اضافة السمة التجارية لتصبح سوبر ماركت الخلص
 - 10فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  5217وتم ايداعه بتاريخ
 2008-05-11برقم ايداع  273.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح فرسان الحجاز للمقاولت العموميه
 - 11فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7283وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-20برقم ايداع  1,117.000الى  :حذف السمة التجارية لتصبح ل يوجد
 - 12فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18859وتم ايداعه
بتاريخ  2016-12-28برقم ايداع  5,215.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح العالميه لتوريد
المستلزمات الطبيه
 - 13فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  28642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  2,587.000الى  :تعديل السم التجارى ليصبح شمس الدين للموبيليات و الديكور
 - 14فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37127وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-24برقم ايداع  2,213.000الى  :حذف السمة التجارية ليصبح ليوجد
 - 15فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38497وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-27برقم ايداع  4,784.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح الوكيل للمستلزمات الطبيه
 - 16فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  44431وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-13برقم ايداع  4,526.000الى  :اضافة السمة التجارية لتصبح /المانة للمقاولت
العمومية
 - 17فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7934وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-14برقم ايداع  4,615.000الى  :اضافة السمة التجارية لتصبح  /معرض الصقور لتجارة وبيع
السيارات
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 - 18فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38167وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-24برقم ايداع  4,139.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح GAMING Xجيمينج
اكس
 - 19فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38603وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-03برقم ايداع  4,977.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح المطيرى للمقاولت
العموميه والتوريدات
 - 20فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  33654وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-28برقم ايداع  3,606.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /الحسن لتصدير العشاب
و المقاولت العامه وتوريدات مواد البناء و ملحقاتها
 - 21فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  36005وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-05برقم ايداع  122.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /التقوي لداره و تشغيل
البوفيه و النظافه
 - 22فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20705وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-10برقم ايداع  2,800.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح النيل للتصدير وحفظ
خضروات وفاكهه وتوريدات عموميه
 - 23فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31829وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-28برقم ايداع  782.000الى  :حذف السمه التجاريه لتصبح ل يوجد
 - 24فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  36398وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-04برقم ايداع  870.000الى  :اضافة السمه التجاريه البرنس لتقطيع وتصنيع بالليزر
 - 25فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37944وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-09برقم ايداع  3,734.000الى  :اضافة السمه التجاريه لتصبح البقلى لتجارة الحذيه
 - 26فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28220وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-10برقم ايداع  1,952.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح الزعيم  2000للطوب
الطفلى
 - 27فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  44718وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-08برقم ايداع  5,045.000الى  :اضافة السمة التجارية لتصبح /فيوتشر وود
 - 28فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  39334وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-16برقم ايداع  6,344.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح سوبر ماركت الخلص
 - 29فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41584وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-27برقم ايداع  3,846.000الى  :اضافه السمه التجاريه لتصبح  /الصلح للمقاولت
العموميه و التوريدات
 - 30فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37244وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-01برقم ايداع  2,443.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح سوبرماركت الجبر
 - 31فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41766وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-20برقم ايداع  10,393.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب الروضه للرحلت
و نقل العمال
 - 32فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19638وتم ايداعه
بتاريخ  2017-03-12برقم ايداع  1,141.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح صفقة للمقاولت
والتوريدات
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الشخاص
 - 1محمد رمضان سيف النصر محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  25195وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-30برقم ايداع 3657تم التأشير فى تاريخ  2018-07-30بــ
 - 2علء محمد احمد محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  27711وتم ايداعه بتاريخ  2019-02-28برقم
ايداع 1137تم التأشير فى تاريخ  2019-02-28بــ
 - 3ايمن جمال محمد محمد جويد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  38718وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-10
برقم ايداع 5195تم التأشير فى تاريخ  2021-08-10بــ
 - 4وليد رضا محمد محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  45153وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم
ايداع 6102تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1محمد زكريا ابراهيم احمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  16977قيدت فى  2016-06-29برقم ايداع
 2595وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل الموافقة على عقد الفسخ المسجل برقم  1340لسنة
2022
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رأس المال
 - 1تعديل اسم الشركة ليصبح على السيد على كيوان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  41676قيدت فى
 2021-12-15برقم ايداع 10234وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها
10,000,000.000
 - 2تعديل السم التجارى ليصبح محمد سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35348قيدت فى
 2020-11-24برقم ايداع 6528وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 3تعديل السم التجارى للشركة ليصبح علء محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  44067قيدت فى
 2022-03-24برقم ايداع 3795وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها
12,000.000
 - 4اسلم محمد فتحى مامون فتح ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  42373قيدت فى  2022-01-12برقم
ايداع 416وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 5حسين جلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11903قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 150,000.000

1189وفى

 - 6عاطف محمد عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36546قيدت فى  2021-02-15برقم ايداع
1146وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 150,000.000

العناوين
 - 1تعديل اسم الشركة ليصبح على السيد على كيوان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  41676قيدت فى
 2021-12-15برقم ايداع 10234وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط شقة
بالعقار رقم  2شارع 6
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النشاط
 - 1تعديل السم التجارى ليصبح محمد سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35348قيدت فى
 2020-11-24برقم ايداع  6528وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركه ليصبح توريدات عموميه وتوزيع وانتاج الخرسانه الجاهزه بواسطة محطه خرسانه جاهزه متنقله
 - 2شحاته عبد الحافظ محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6989قيدت فى  2011-06-14برقم ايداع
 624وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التوريدات العامه فيماعدا توريد اجهزه
الحاسب اللى و توريد العماله
 - 3حسين جلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11903قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع  1189وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجارة وتوريد الكسسوارات الحريمى

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  35348 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-11-24برقم ايداع  6528الى تعديل السم التجارى ليصبح محمد سليمان وشركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  44067 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  3795الى تعديل السم التجارى للشركة ليصبح علء محمد وشركاه
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الشخاص
 - 1عبدالتواب اسلم احمد محمد مدير المقيد برقم قيد  6989وتم ايداعه بتاريخ  2011-06-14برقم
ايداع  624تم التأشير فى تاريخ  2014-12-04بــ  :تعين السيد  /عبدالتواب اسلم احمد محمد مديرا للشركه
غير شريك  -بمرتب شهرى قدره  5000جنيه  /خمسه الف جنيه  /و تحديد حق الداره و التوقيع لمدير الشركهغير الشريك السيد  /عبدالتواب اسلم احمد محمد على ان تكون له كافه الصلحيات لدارة الشركه و تحقيق
اغراضها وله حق التوقيع على كافه العقود و تمثيل الشركه امام الهيئات و الجهات الحكوميه و غير الحكوميه
المختلفه و هيئات القطاع العام و الخاص و خاصه وزاره الصحه و الزراعه و الصناعه و تمثيل الشركه امام
مختلف النقابات و التحادات وله حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على
مستندات القتراض و التسهيلت البنكيه و صرف و قبض كافه المبالغ المستحقه للشركه لدى الغير و تعين و عزل
مستخدمى ووكلئها و تحديد مرتباتهم و اجورهم و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  .و كل ذلك ماعدا التوقيع على عقود الشراء و البيع ولصول الشركه و
ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و المنقولت وله فى ذلك حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر 0
 - 2محمد حلمى احمد اسماعيل شريك موصى المقيد برقم قيد  36546وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-15برقم ايداع  1146تم التأشير فى تاريخ  2021-02-15بــ  :خروج شريك موصى مزكور
بعقد التعديل
 - 3عاطف محمد عبدالعزيز محمد خليل مدير و شريك المقيد برقم قيد  36546وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-15برقم ايداع  1146تم التأشير فى تاريخ  2021-02-15بــ  :خروج شريك موصى مزكور
بعقد التعديل
 - 4حمدى توفيق محمد عبدالمنعم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  39053وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-01برقم ايداع  5843تم التأشير فى تاريخ  2021-09-01بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
ليصبح للطرف الول منفردا ويجوز له التعامل مع البنوك بسحب او اقتراض وفى اجراء كافة الجراءات
الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بالشركه
 - 5اسلم محمد فتحى مامون فتح ا مدير و شريك المقيد برقم قيد  42373وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-12برقم ايداع  416تم التأشير فى تاريخ  2022-01-12بــ  :تخارج كل من السيد محمود محمد
احمد رفاعى والسيد محمود احمد محمود موسى وليصبح الشراكه بينا كل من السيد اسلم محمد فتحى مامون فتح
ا والسيد محمود عبد الرحيم محمود عبد الرحيم وتعديل الداره والتوقيع ليصبح للشريكين حق الداره والتوقيع
على العقود والمستخلصات وله حق فتح الحسابات البنكيه والعتمادات الماليه والتوقيع على الشيكات وصرفها
مجتميعين او منفردين
 - 6محمد علي السيد كيوان شريك موصى المقيد برقم قيد  41676وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-15
برقم ايداع  10234تم التأشير فى تاريخ  2022-03-07بــ :
 - 7محمد جمال سعد محمد حجي شريك متضامن المقيد برقم قيد  35348وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-24برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 8محمد صالح محمد على شريك متضامن المقيد برقم قيد  35348وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-24
برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح لجميع الشركاء
مجتمعين او منفرددين والحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع المصالح الحكوميه وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان ولهم الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل مجتمعين او منفردين اما بخصوص القرض والرهن وكافة
التسهيلت الئتمانيه وبيع كافة الصول الثابته والسيارات فبتوقيع جميع الشركاء مجتمعين فقط وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر
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 - 9علء عبدالسميع توفيق عبدالسميع مدير و شريك المقيد برقم قيد  44067وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-24برقم ايداع  3795تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :اتفق الشركاء على دخول الشريك
علء عبدالسميع توفيق عبدالسميع كشريك متضامن وتعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للشريك الول المتضامن
علء محمد على جبريل والشريك الثالث المتضامن علء عبدالسميع توفيق عبدالسميع ولهم كافة الصلحيات فى
ادارة الشركة وتحقيق اغراضها كما لهم الحق فى التوقيع عن الشركة وتمثيلها امام جميع المصالح الحكومية
والقطاع العام والقطاع الخاص وحق الرهن او القتراض من البنوك كما لهم الحق فى توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر

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

Page 65 of 73

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

تجديد افراد
 - 1ابراهيم عبد ا ابو بكر عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  13658 :قيدت فى  2015-08-20برقم
ايداع  3415وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-19
 - 2هاشم عبد ا عبد الشافى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13689 :قيدت فى  2015-08-23برقم ايداع
 3455وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-22
 - 3مصلح حميد محمد سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم  17016 :قيدت فى  2016-07-12برقم ايداع
 2650وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
 - 4محمود عماد احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  18401 :قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع
 4575وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 5احمد جمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19961 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 1621وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 6محمد سمير عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4028 :قيدت فى  2006-03-21برقم ايداع
 155وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 7نوره عبد المرضى حسنى عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6822 :قيدت فى  2011-04-12برقم
ايداع  344وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-11
 - 8حسن فريج قياتى عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  7913 :قيدت فى  2012-06-27برقم ايداع
 816وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 9فاضل فوزى فاضل المزارتى تاجر فرد سبق قيده برقم  7925 :قيدت فى  2012-07-03برقم ايداع
 849وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 10رباب عبد التواب امين عبدالحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13595 :قيدت فى  2015-08-13برقم
ايداع  3331وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-12
 - 11سيد محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  15855 :قيدت فى  2016-02-29برقم ايداع
 1000وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-27
 - 12كريمه يحى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  18124 :قيدت فى  2016-11-02برقم ايداع
 4216وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 13فوزى على عسقلنى جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  18363 :قيدت فى  2016-11-21برقم ايداع
 2527وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 14طارق عبد المنعم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  19449 :قيدت فى  2017-02-20برقم
ايداع  549وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 15محمد احمد هاشم شيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  19719 :قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع
 1264وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 16هدى علم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20313 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع 2056
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 17صلح عبد الرحمن ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20483 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع
 2459وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 18صفاء جمال محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4129 :قيدت فى  2006-05-23برقم ايداع
 298وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-22
 - 19محمد عبد الحليم عويس حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6396 :قيدت فى  2010-08-24برقم ايداع
 718وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-23
 - 20عبد التواب عبد العظيم على محسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6938 :قيدت فى  2011-05-29برقم
ايداع  545وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-28
 - 21ابراهيم محمد عبد الظاهر عبد اللة تاجر فرد سبق قيده برقم  16269 :قيدت فى  2016-04-05برقم
ايداع  1604وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
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 - 22مى محمود مصطفى اسماعيل الحلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  17404 :قيدت فى 2016-08-22
برقم ايداع  3203وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 23جميلة رشدى غطاس عبر تاجر فرد سبق قيده برقم  17946 :قيدت فى  2016-10-23برقم ايداع
 3994وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-22
 - 24رجب سعيد محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  2496 :قيدت فى  2003-01-18برقم ايداع
 25وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-17
 - 25احمد فرغلى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7270 :قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع
 1089وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 26مايسه سعيد محمد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  7283 :قيدت فى  2011-10-20برقم ايداع
 1117وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 27فاطمه حامد ابراهيم الخشت تاجر فرد سبق قيده برقم  11025 :قيدت فى  2015-01-11برقم ايداع
 124وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-10
 - 28ضياء سعيد عابدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  12098 :قيدت فى  2015-03-30برقم ايداع
 1422وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-29
 - 29عبد الغفار عدلى ابراهيم عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  14547 :قيدت فى 2015-11-11
برقم ايداع  4553وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-10
 - 30شعبان عيد محمد تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  17372 :قيدت فى  2016-08-18برقم ايداع
 3160وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-17
 - 31ربيع رشيد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17813 :قيدت فى  2016-10-11برقم ايداع
 3814وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 32محمد ابراهيم محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  18122 :قيدت فى  2016-11-02برقم
ايداع  4215وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 33جمعه على بركات على تاجر فرد سبق قيده برقم  18191 :قيدت فى  2016-11-08برقم ايداع
 4109وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 34عادل سعيد اسماعيل فودة تاجر فرد سبق قيده برقم  19078 :قيدت فى  2017-01-18برقم ايداع
 276وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 35المصطفى لتجارة الجهزه الكهربائيه والدوات المنزليه (مصطفى شحاته عبد اللطيف جاويش ) تاجر فرد
سبق قيده برقم  19625 :قيدت فى  2017-03-09برقم ايداع  1122وفى تاريخ  2022-06-06تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 36حسين قرنى حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  20092 :قيدت فى  2017-04-23برقم ايداع
 1827وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 37محمد عبد العزيز شافعى جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  20442 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  2409وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 38عبد الحكيم عبد ا حسين شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  4877 :قيدت فى  2007-06-24برقم
ايداع  408وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-06-23
 - 39احمد عبد الفتاح سعد عبد الفتاح رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  7723 :قيدت فى 2012-04-04
برقم ايداع  467وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 40انصاف جاب ا حسونه عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  7800 :قيدت فى  2012-05-03برقم
ايداع  612وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 41احمد محمد عبد الفتاح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  10280 :قيدت فى  2014-11-27برقم ايداع
 1924وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-26
 - 42على خليفه عيد نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم  12587 :قيدت فى  2015-05-06برقم ايداع
 2046وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-05
 - 43اسلم سيد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  19126 :قيدت فى  2017-01-23برقم ايداع 348
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
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 - 44سعيد رجب عبد العزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  20447 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  2414وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 45ياسر محمد الشريف سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1877 :قيدت فى  2001-06-30برقم ايداع
 184وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-29
 - 46امال صلح الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7132 :قيدت فى  2011-08-09برقم ايداع
 843وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-08
 - 47شيماء محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  7855 :قيدت فى  2012-05-28برقم ايداع
 702وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 48محمد عبد الرازق امين ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  11289 :قيدت فى  2015-01-28برقم
ايداع  437وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-27
 - 49تعديل السمه التجاريه لتصبح السمه التجاريه لتصبح طيبه للمقاولت العموميه وتوريدات مواد البناء تاجر
فرد سبق قيده برقم  16462 :قيدت فى  2016-04-26برقم ايداع  1868وفى تاريخ 2022-06-08
تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-25
 - 50ريهام محمد عاطف فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم  16911 :قيدت فى  2016-06-19برقم ايداع
 2499وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-18
 - 51هيثم عبداللطيف عبدالونيس سعيد(الهيثم لبيع وتجارة الدوات الكهربائيه) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 17302قيدت فى  2016-08-11برقم ايداع  3065وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-08-10
 - 52فاطمه سيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17709 :قيدت فى  2016-09-29برقم ايداع
 3662وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-28
 - 53سامح نادى عبد الرازق قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم  18859 :قيدت فى  2016-12-28برقم
ايداع  5215وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 54نفيسه سيد محمد ابولبده تاجر فرد سبق قيده برقم  18955 :قيدت فى  2017-01-08برقم ايداع
 114وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 55ابراهيم عبد العال على عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  20460 :قيدت فى  2017-05-31برقم
ايداع  2430وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 56سعيد سيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9533 :قيدت فى  2014-09-24برقم ايداع
 1010وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-23
 - 57حسن محمد حسن سلمى تاجر فرد سبق قيده برقم  10369 :قيدت فى  2014-12-01برقم ايداع
 2024وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 58ليلى حلمى عبد السيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  13107 :قيدت فى  2015-06-21برقم ايداع
 2718وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-20
 - 59جيهان محمود حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15758 :قيدت فى  2016-02-21برقم ايداع
 861وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-20
 - 60محمود عزب رزق عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  20505 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 2492وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 61ممدوح محمود خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7943 :قيدت فى  2012-07-11برقم ايداع
 889وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 62محمد عبد الحى حسن احمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  13346 :قيدت فى 2015-07-15
برقم ايداع  3011وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-14
 - 63خميس عبد العليم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18125 :قيدت فى  2016-11-02برقم
ايداع  4218وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 64ماركو جورجى حليم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  18897 :قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع
 42وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02

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

Page 68 of 73

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 65محمد محرم عبد الناصر على تاجر فرد سبق قيده برقم  19340 :قيدت فى  2017-02-12برقم
ايداع  656وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 66عمر اسامه فتحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20507 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 2494وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 67احمد محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  20555 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 2564وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 68محمد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  5873 :قيدت فى  2009-10-26برقم ايداع
 688وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-25
 - 69عوض قرنى نجيب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  9638 :قيدت فى  2014-10-13برقم ايداع
 1140وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-12
 - 70محمد شعبان احمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10005 :قيدت فى  2014-11-12برقم ايداع
 1580وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-11
 - 71محمد عبدالمنصف حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  14162 :قيدت فى  2015-10-08برقم ايداع
 4073وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-07
 - 72محمد عبد النبى عبد الهادى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17486 :قيدت فى 2016-08-31
برقم ايداع  3358وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-30
 - 73محمد جمال ابوبكر سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19376 :قيدت فى  2017-02-14برقم ايداع
 708وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 74ناجى بيومى اسماعيل عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19417 :قيدت فى  2017-02-16برقم
ايداع  499وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 75نصر ابراهيم حسن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  20364 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 2215وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 76محمد قرنى عيد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  5369 :قيدت فى  2008-10-13برقم ايداع 532
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-12
 - 77رضا شعبان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5612 :قيدت فى  2009-05-26برقم ايداع 286
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-25
 - 78شوقى سعد جرجس سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  7272 :قيدت فى  2011-10-17برقم ايداع
 1098وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 79خاطر سيد خاطر عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  13238 :قيدت فى  2015-07-05برقم
ايداع  2882وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-04
 - 80اشرف ناجح فهمى جيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15493 :قيدت فى  2016-02-01برقم ايداع
 490وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-31
 - 81حسين صفر حسين عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  17418 :قيدت فى  2016-08-23برقم
ايداع  3219وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 82رمزى صالح محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  18689 :قيدت فى  2016-12-15برقم ايداع
 4973وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 83حسن ابوبكر يسن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  18919 :قيدت فى  2017-01-04برقم ايداع
 69وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 84نبيل كامل عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  225 :قيدت فى  1997-03-19برقم ايداع  83وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 85اسماعيل سمير محمد علىجابر تاجر فرد سبق قيده برقم  6733 :قيدت فى  2011-03-13برقم ايداع
 201وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-12
 - 86ربيع شعبان رجب عويان تاجر فرد سبق قيده برقم  12036 :قيدت فى  2015-03-24برقم ايداع
 1344وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-23
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 - 87سعد عويس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12443 :قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-26
 - 88محمد مهدى محمد سكران تاجر فرد سبق قيده برقم  15048 :قيدت فى  2015-12-24برقم ايداع
 5273وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-23
 - 89عبد ا عيد عبد ا عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17984 :قيدت فى  2016-10-26برقم ايداع
 4043وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-25
 - 90احمد محمد على سيد خطاب ( خطاب للتصدير) تاجر فرد سبق قيده برقم  19765 :قيدت فى
 2017-03-22برقم ايداع  1327وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-21
 - 91علء عبدالمحسن محمد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  20122 :قيدت فى 2017-04-26
برقم ايداع  1868وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 92احمد فتحى عبد القادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7573 :قيدت فى  2012-02-14برقم ايداع
 223وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 93صباح محمد احمد يسن تاجر فرد سبق قيده برقم  11847 :قيدت فى  2015-03-10برقم ايداع
 1114وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-09
 - 94سلوى محمود محمد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  12631 :قيدت فى  2015-05-11برقم ايداع
 2104وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 95فرج سيد رفاعى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  12971 :قيدت فى  2015-06-09برقم ايداع
 2538وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-08
 - 96فرج محمود محمد عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15595 :قيدت فى  2016-02-08برقم ايداع
 630وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-07
 - 97حازم صدقى قناوى عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  16809 :قيدت فى  2016-06-02برقم
ايداع  2360وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-01
 - 98هانى عبد المعطى احمد عبد المعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  6556 :قيدت فى 2010-12-06
برقم ايداع  961وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-05
 - 99ناصر محمد عيد رويعى تاجر فرد سبق قيده برقم  7896 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 787وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 100ناصر محمد عيد رويعى تاجر فرد سبق قيده برقم  7896 :قيدت فى  2016-10-12برقم ايداع
 3845وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-11
 - 101محمود سيد درويش محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11880 :قيدت فى  2015-03-15برقم ايداع
 1157وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-14
 - 102ايمن سعيد محمود عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  12981 :قيدت فى  2015-06-09برقم
ايداع  2552وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-08
 - 103حسن محمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  15386 :قيدت فى  2016-01-20برقم ايداع
 338وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-19
 - 104ياسر رافت هاشم عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  18672 :قيدت فى  2016-12-14برقم
ايداع  4948وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 105ايمن فوزى عبد الفتاح خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  19853 :قيدت فى  2017-03-29برقم
ايداع  1453وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-28
 - 106خضر ابو زيد سيد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19863 :قيدت فى  2017-03-03برقم ايداع
 1472وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-02
 - 107محمد فهيم احمد فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20306 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 2043وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 108ايمان محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  2958 :قيدت فى  2004-05-09برقم ايداع 227
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-08
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 - 109اشرف فوزى كامل عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  9712 :قيدت فى  2014-10-20برقم
ايداع  1229وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-19
 - 110محمد جمال أحمد بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  11326 :قيدت فى  2015-02-01برقم ايداع
 485وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-31
 - 111عزيزه محى الدين عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  11726 :قيدت فى  2015-03-02برقم ايداع
 975وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-01
 - 112بنيامين شكرلبيب يونان تاجر فرد سبق قيده برقم  12558 :قيدت فى  2015-05-04برقم ايداع
 2009وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-03
 - 113تعديل السم التجارى ليصبح محمود ماهر سيد الجابرى تاجر فرد سبق قيده برقم  16827 :قيدت فى
 2016-06-05برقم ايداع  2384وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-06-04
 - 114آيه محيى الدين متولى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17929 :قيدت فى  2016-10-23برقم ايداع
 3974وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-22
 - 115محمد عبد العال محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  18160 :قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  4272وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 116وضاح جابر على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  19867 :قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع
 1478وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-29
 - 117كريمه بيومى محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  20040 :قيدت فى  2017-04-16برقم ايداع
 1742وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 118محمد عماد محمود محمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  20705 :قيدت فى 2017-07-10
برقم ايداع  2800وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 119محمد عباس عبدالنبى رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  4221 :قيدت فى  2006-07-12برقم
ايداع  416وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
 - 120صبرى لبيب عبدالملك سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11117 :قيدت فى  2015-01-18برقم
ايداع  236وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-17
 - 121محمود ابراهيم عبد ربه رواش تاجر فرد سبق قيده برقم  16924 :قيدت فى  2016-06-20برقم
ايداع  2517وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-19
 - 122احمد عبدالرحمن محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  20139 :قيدت فى  2017-04-27برقم
ايداع  1891وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-26
 - 123عبدا عيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  2562 :قيدت فى  2003-04-12برقم ايداع
 114وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-11
 - 124منصورة توفيق احمد احمد الجبورى تاجر فرد سبق قيده برقم  9809 :قيدت فى 2014-10-28
برقم ايداع  1343وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-27
 - 125مؤمن محمدعبد الوهاب محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  12643 :قيدت فى 2015-05-12
برقم ايداع  2122وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-11
 - 126السيد محمد مصطفي البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  13330 :قيدت فى  2015-07-13برقم
ايداع  2989وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-12
 - 127محمد سلمه محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  20320 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 2064وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 128طارق عادل فضل شبل تاجر فرد سبق قيده برقم  20591 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع
 2620وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 129نبيل يسي سليمان قوص تاجر فرد سبق قيده برقم  20612 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع
 2648وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 130شوقى دسوقى فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  3120 :قيدت فى  2004-07-25برقم ايداع
 428وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-24
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 - 131عمرو سعد محمد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  7321 :قيدت فى  2011-11-03برقم ايداع
 1178وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 132سعيد عبد اللطيف احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11159 :قيدت فى  2015-01-20برقم
ايداع  285وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-19
 - 133محمد عبد الظاهر عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  13586 :قيدت فى  2015-08-12برقم
ايداع  3318وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-11
 - 134هانى سيد عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15823 :قيدت فى  2016-02-25برقم
ايداع  959وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-24
 - 135هبه محمد احمد محمد (هبه محمد احمد لتوريد العماله ) تاجر فرد سبق قيده برقم  19321 :قيدت فى
 2017-02-08برقم ايداع  623وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-07
 - 136تعديل السمه التجاريه لتصبح مكه للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  2059 :قيدت فى
 2001-11-19برقم ايداع  409وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-18
 - 137ايمان امين محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  3696 :قيدت فى  2005-06-21برقم ايداع
 361وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-20
 - 138حسين عبد العظيم توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  5660 :قيدت فى  2009-06-25برقم ايداع
 369وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-24
 - 139وليد على عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  6647 :قيدت فى  2011-01-24برقم ايداع 72
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 140عبد المجيد احمد عبد المجيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  6696 :قيدت فى  2016-02-16برقم
ايداع  1000004وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-15
 - 141محمد عبد ا سعد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  7885 :قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع
 760وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 142ايمان سامى سيد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  20580 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 2601وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 143محمد رشاد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4858 :قيدت فى  2007-06-03برقم ايداع
 379وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 144محمد احمد حامد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  7504 :قيدت فى  2012-01-17برقم
ايداع  91وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 145احمد عيد محمود جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  7818 :قيدت فى  2012-05-09برقم ايداع
 641وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 146صالح سيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  15078 :قيدت فى  2015-12-29برقم ايداع
 5335وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-28
 - 147حمد ابو الحمايد محمد محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  15393 :قيدت فى
 2016-01-20برقم ايداع  347وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-19
 - 148محمود شعبان عبدالسلم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20574 :قيدت فى  2017-06-18برقم
ايداع  2592وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 149اولجا فلديميربولديريفا تاجر فرد سبق قيده برقم  10006 :قيدت فى  2014-11-12برقم ايداع
 1581وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-11
 - 150سعاد شعبان حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  10110 :قيدت فى  2014-11-23برقم ايداع
 1708وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-22
 - 151نجوى حمدى سعيد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  16494 :قيدت فى  2016-04-28برقم
ايداع  1900وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-27
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 - 152جملت حنفى محمود مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  16510 :قيدت فى  2016-05-04برقم
ايداع  1936وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-03
 - 153عمرو فضل عبد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17676 :قيدت فى  2016-09-27برقم ايداع
 3617وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-26
 - 154سوزان حسن عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  2931 :قيدت فى  2004-04-19برقم ايداع
 196وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-18
 - 155حسين عبد الحافظ حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6830 :قيدت فى  2011-04-13برقم
ايداع  356وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-12
 - 156حمدى على عبد الخالق شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  14774 :قيدت فى  2015-12-01برقم
ايداع  4837وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 157احمد محمد عبود كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  18687 :قيدت فى  2016-12-15برقم ايداع
 4975وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 158زيد كليب رياض السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19638 :قيدت فى  2017-03-12برقم ايداع
 1141وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 159عبده شعبان عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20148 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  1906وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 160عصام توحيد عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20411 :قيدت فى  2017-05-25برقم
ايداع  2297وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24

تجديد شركات
 - 1احمد محمد عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7082 :قيدت فى  2011-07-19برقم ايداع 774
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/07/2026ص
 - 2ايمن محمد نجاتى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13839 :قيدت فى  2015-09-06برقم ايداع
 3663وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/09/2025ص
 - 3تعديل السم التجارى ليصبح محمود عبدالوهاب احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2214 :قيدت فى
 2002-04-06برقم ايداع  147وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/04/2027ص
 - 4احمد جمال ابوبكرسيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19974 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 1638وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/04/2027ص
 - 5محمد زكريا ابراهيم احمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  16977 :قيدت فى  2016-06-29برقم
ايداع  2595وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/06/2026
12:00:00ص
 - 6حسين جلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11903 :قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع 1189
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2025ص
 - 7احمد عبد الوهاب حسين و شركاه شركة سبق قيدها برقم  302 :قيدت فى  1997-05-25برقم ايداع
 171وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
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