جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة الجيزة 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
 - 1بهيج عثمان ابو ضيف عثمان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12897ورقم قيد  106664رئيسى آخر عن محمصه ومقله ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 1/ش المام الغزالي امبابة بنشاط محمصة ومقلة براس مال  500000جنيه
 - 2محمد أحمد محمد البيومي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12869
ورقم قيد  112356محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة السد منشاة القناطر
الجيزه
 - 3ماهر سيد ماهر عبد الهادي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12870
ورقم قيد  112357محل رئيسى عن تجارة البلستيك ,بجهة محافظة الجيزة رقم  4ش النوار المنيب
 - 4ابو بكر عزت محمد ربيع سعودي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12872ورقم قيد  112358محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة الجيزة ذات الكوم منشاة القناطر
الجيزه
 - 5ابراهيم محمد فوزي محمد عويس تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12873ورقم قيد  112359محل رئيسى عن توريدات ادوات كهربائية وعمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة  19ش محمود الزيات من عمرو بن العاص المطبعة فيصل الجيزه
 - 6نور الدين اسامه علي حسنين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12876ورقم قيد  112361محل رئيسى عن ادارة المواقع اللكترونيه والتسويق الرقمي فيماعدا المن
والحراسه والكاميرات اللسلكيه وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة 94
هـ حدائق الهرام بوابة خفرع القديمة الهرم الجيزه
 - 7رجب السيد بيومي متولي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12877
ورقم قيد  112362محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة ابو رواش ش الشيخ كرداسة
 - 8مصطفى يس يس موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12878
ورقم قيد  112363محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 2ش الصاوي صفط اللبن
 - 9محمد محمود جاد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12879
ورقم قيد  112364محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة ابو رواش ش الشيخ
كرداسة
 - 10علء محمد علي محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12883
ورقم قيد  112365محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة الجيزة  62ش عز الدين عمر سباتس
الطالبيه الجيزه
 - 11خلود فتحي كامل يوسف تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12888
ورقم قيد  112366محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش الحاج ناجي عبد الرحيم بهرمس
الجيزه
 - 12طارق مندي محمد علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12889
ورقم قيد  112367محل رئيسى عن مزرعة وتربية الخيول ,بجهة محافظة الجيزة ترعة المريوطية فيصل
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 - 13احمد وائل احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12892
ورقم قيد  112368محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة رقم  7ش ايوب
الهرم
 - 14احمد مصطفي عبد العزيز عبد الرشيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  12898ورقم قيد  112369محل رئيسى عن جيم ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش ابو سلم من طابق
الديابه بولق الدكرور
 - 15مينا هشام جورجي مجلي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12899
ورقم قيد  112370محل رئيسى عن معرض بيع وشراء سيارات ,بجهة محافظة الجيزة 33ش عثمان محرم
العمرانية
 - 16رامي عزت رزق عزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12900
ورقم قيد  112371محل رئيسى عن ورشة موبيليات ,بجهة محافظة الجيزة أرض اللواء شارع خاتم المرسلين
من ش سلمه الراضي الجيزه
 - 17ايهاب محمد علي علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12901
ورقم قيد  112372محل رئيسى عن بيع وشراء و ايجار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة 18ش خاتم المرسلين
العمرانية
 - 18مجدي عبد الملك مرزوق شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12903ورقم قيد  112373محل رئيسى عن محل تركيب وتوريد خامات جيبسون بورد ,بجهة محافظة
الجيزة  8ش الربعين جامع حمزه اوسيم الجيزه
 - 19اسلم عماد الدين شعبان يس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12904ورقم قيد  112374محل رئيسى عن توريدات عمومية وتوريد لعب أطفال دون كمبيوتر ,بجهة
محافظة الجيزة  24مساكن الضباط الرماية الهرم الجيزه
 - 20حمدي محمد حسين سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12906
ورقم قيد  112375محل رئيسى عن توريدات عمومية ومواد غذائية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة رقم
 20ش احمد الشاطوري الدقي
 - 21فوزي عبد الحليم محمود عبد الموجود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  12907ورقم قيد  112376محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش خيري البنداري
ارض المعرض بولق الدكرور
 - 22علء الزمقان احمد عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12912ورقم قيد  112377محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش
مسجد التوحيد من مدرسة اللسن خلف فندق كتراكت الحرانية الجيزه
 - 23مينا نوار محروس فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12917
ورقم قيد  112378محل رئيسى عن مكتب لتوريد البلستيك والكرتون ,بجهة محافظة الجيزة شارع أبو عادل
العربي بجوار محور  26يوليو البراجيل الجيزه
 - 24ايمن محمود احمد تتن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12918
ورقم قيد  112379محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  24ش عبد الهادي راضي من علي
بن ابي طالب ب الدكرور الجيزه
 - 25احمد ثروت فريد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12920
ورقم قيد  112381محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش احمد الزهري من ش الحرية
بشتيل اوسيم
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 - 26عصام عبد العليم متولى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12921ورقم قيد  112382محل رئيسى عن مخبز بلدي ,بجهة محافظة الجيزة 27شارع وفيق عبد العزيز
من الثلثيني  -طالبيه  -عمرانيه  -الجيزة
 - 27عصام مصطفي احمد نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12925ورقم قيد  112383محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة  28ش جابر ابو سعدة
وحاليا احمد الزهري بشتيل اوسيم
 - 28اسلم احمد عبد العزيز احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12927ورقم قيد  112384محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش الحرية بشتيل اوسيم
 - 29عادل محسن محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12929
ورقم قيد  112385محل رئيسى عن توريد رخام ,بجهة محافظة الجيزة طريق كفر حجازي مركز منشأة
القناطر الجيزه
 - 30محمد سلم محمود السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12930
ورقم قيد  112386محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة المنصورية ش النزار
الطريق العمومي م امبابة
 - 31مصطفى محمود محمد سعيد الفقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12935ورقم قيد  112387محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة 53ش النخيل  -ابو النمرس
 الجيزة - 32صبري ماهر عبد ا عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12938ورقم قيد  112388محل رئيسى عن تجميع وبيع اللبان ,بجهة محافظة الجيزة ش كرم حافظ مدينه
الفردوس البراجيل اوسيم الجيزه
 - 33صبري سعد احمد الخرصه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12939ورقم قيد  112389محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة  1ش النور من ش الحفريه
البراجيل اوسيم الجيزه
 - 34حمدي احمد عبد العزيز عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12940ورقم قيد  112390محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش الحميئه من ش احمد
عرابي البراجيل اوسيم الجيزه
 - 35جاسمين محمود امين محمود مبروك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  12941ورقم قيد  112391محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة  116ش مصطفي
كامل البراجيل اوسيم الجيزه
 - 36مصطفى انور شامخ عزب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12942ورقم قيد  112392محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش اولد رواش من الحفريه
العمومي البراجيل اوسيم الجيزه
 - 37وديع شحاته حنا يعقوب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12948
ورقم قيد  112394محل رئيسى عن بقالة جملة وقطاعي ,بجهة محافظة الجيزة  43ش مرسي احمد من ش
الدكتور العمرانيه
 - 38سيد محمد عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12950
ورقم قيد  112396محل رئيسى عن توريدات ومقاولت عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة 22
شارع السبكي الدقي الجيزه
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 - 39احمد سعداوي عزب كريم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12952
ورقم قيد  112397محل رئيسى عن توريد قطع سيارات وتوريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة رقم  20ش احمد الشاطوري الدقي
 - 40محمد سعد محمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12955
ورقم قيد  112399محل رئيسى عن مكتب استيراد و تصدير و توكيلت تجاريه ,بجهة محافظة الجيزة ش 6
اكتوبر ابو النمرس  -الجيزة
 - 41محمد محمد محمود عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12961ورقم قيد  112400محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية بالجملة ,بجهة محافظة الجيزة  4ش علي
النجمي من ش التحرير بولق الدكرور
 - 42هاني ابو طالب ابراهيم ابو طالب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12962ورقم قيد  112401محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة  79ش عمرو بن
العاص جزيره وراق الحضر الوراق الجيزه
 - 43رمضان محمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12963ورقم قيد  112402محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  10ش المدينة
المنورة جزيرة وراق الحضر الوراق
 - 44محمد عاطف محمد الطوخي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12966ورقم قيد  112403محل رئيسى عن مكتبة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  10ش سليم برج القدوس امام
عمارات  26مارس اللبيني فيصل
 - 45محمد عثمان شرف الدين عسكر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12967ورقم قيد  112404محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  23ش عبد الحميد خالد
من ش الشهيد احمد حمدي الطوابق فيصل
 - 46كمال محمود سليم عثمان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12973
ورقم قيد  112405محل رئيسى عن توريدات عمومية (دون الكمبيوتر) وتوكيلت تجارية واستيراد و تصدير
وتعبئة و تغليف منتجات عسل النحل لدى الغير وتصنيع المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل لدى الغير ,بجهة
محافظة الجيزة ش البوسطة القديمة ابو النمرس
 - 47محمد محمود محمد حافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12977
ورقم قيد  112406محل رئيسى عن تربية مواشي حلب ,بجهة محافظة الجيزة القيراطين ش مسجد عباد
الرحمن اوسيم
 - 48محمد صابر محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12978
ورقم قيد  112407محل رئيسى عن تربية مواشي حلب ,بجهة محافظة الجيزة القيراطين البعدية ترعة
السواحل اوسيم
 - 49حسام عادل مصطفي كمال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12980ورقم قيد  112408محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة  7ش كعبيش الطوابق فيصل الهرم الجيزه
 - 50شريف شعبان غريب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12982ورقم قيد  112410محل رئيسى عن مكتب رحلت و نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة الجلتمه خلف
الوحده المحليه  -منشاة القناطر
 - 51نهي نبيل محمد حسن علي ندا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12988ورقم قيد  112411محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه ,بجهة محافظة
الجيزة  18ش مصطفي كامل وراق الحضر
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 - 52نجلء نبيل نعيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12989
ورقم قيد  112412محل رئيسى عن تأجير السيارات وسيارات النقل ماعدا سيارات الليموزين ,بجهة محافظة
الجيزة  5شارع الشهيد زكريا ترسا الهرم الجيزه
 - 53عماد صقر هاشم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12990
ورقم قيد  112413محل رئيسى عن توريد وتركيب تشطيب رخام وجرانيت ,بجهة محافظة الجيزة  5اولد
صقر الكنيسة عمرانية الجيزه
 - 54ايمان شوقي محمد محمد عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12991ورقم قيد  112414محل رئيسى عن توزيع وتوريد مستحضرات التجميل وتصنيعها لدي الغير ,بجهة
محافظة الجيزة رقم  19ش عبود سعد من ش الشهيد احمد حمدي الطوابق فيصل
 - 55محمد عبد التواب حمزاوي محمد نصار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  12994ورقم قيد  112416محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة دهشور
البدرشين  -الجيزة
 - 56محمد جمعه عبد الفتاح حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12995ورقم قيد  112417محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة شارع مهدي بجوار كبري
عزبة مدكور  -البكباشي  -ابو النمرس
 - 57وائل احمد عبد العال محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13089ورقم قيد  31036رئيسى آخر عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 23/شارع احمد عبد الفتاح من شارع كعبيش طوابق فيصل شقة بالدور الرضي بنشاط وورشة ملبس
براس مال 100000جنيه بسمة تجارية فالكون
 - 58بسام ممتاز مهران حسانين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13074ورقم قيد  111712محل فرعى عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات و عرض منوعات
موسيقيه  ,djبجهة محافظة الجيزة مطعم ايكون بالدور الثاني مركب امريكانا الكائن  26النيل الجيزة
 - 59محمد صالح محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13003
ورقم قيد  112418محل رئيسى عن جراج ومركز خدمه سيارات وتجاره قطع غيار سيارات والتوريدات
العامه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  162ش السودان العجوزه الجيزه
 - 60مرزوق حمد مريكب صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13010ورقم قيد  112419محل رئيسى عن توريد وتوزيع وبيع زيوت سيارات وقطع غيار ,بجهة محافظة
الجيزة  35ش جمال عبد الناصر من ش اكتوبر بولق الدكرور
 - 61محمود همام عبد السلم عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13012ورقم قيد  112420محل رئيسى عن حظيرة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة  55ش عبد الرحيم عبد
السلم زاوية ثابت م اوسيم الجيزه
 - 62محمود صلح الدين مصطفي عبد المعز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  13015ورقم قيد  112423محل رئيسى عن تعبئة وتجارة وتوزيع مواد غذائية بالجملة ,بجهة محافظة
الجيزة شارع نجيب البطران من شارع عبد العزيز الباسل البطران الهرم الجيزه
 - 63ايمان سيد شعبان جلل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13016
ورقم قيد  112424محل رئيسى عن توريدات عامه وشحن ونقل بضائع دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
 3ش محمود الجمال من ش عمرو بن العاص مطبعه فيصل الجيزه
 - 64احمد محمد مصطفي كمال رمضان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13017ورقم قيد  112425محل رئيسى عن تجارة الدوات المدرسية بالجمله ,بجهة محافظة الجيزة رقم 2
ش مصطفي كمال بولق الدكرور
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 - 65عطية احمد السعيد محمد عطية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13023ورقم قيد  112426محل رئيسى عن بيع المواد الغذائية والتوريدات العمومية ,بجهة محافظة الجيزة
محل  1عقار  2من ش محمد عطية ابو زيد بدر العشرين فيصل
 - 66وليد عبد الفتاح شفيع عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13024ورقم قيد  112427محل رئيسى عن محل لتجارة التمور ,بجهة محافظة الجيزة ش النادي منديشة
الواحات البحرية
 - 67محمد احمد حسن عبد الحفيظ تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13025ورقم قيد  112428محل رئيسى عن سنترال ,بجهة محافظة الجيزة قرية الزبو الواحات البحرية
 - 68احمد بكري محمود بكري تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13026ورقم قيد  112429محل رئيسى عن تصنيع الملبس الجاهزه والتوريدات العموميه دون كمبيوتر,
بجهة محافظة الجيزة  28ش اولد محجوب طريق البراجيل اوسيم الجيزه
 - 69اسماء عبد الحميد عبد القوي عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  13027ورقم قيد  112430محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  32شارع
مسجد الرحمة من شارع كعبيش فيصل محل بالدور الرضي الجيزه
 - 70عماد عياد حبشي حنا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13028
ورقم قيد  112431محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 36ش عشرة من ش ترعه
السواحل وراق العرب الوراق
 - 71عصام صابر محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13029
ورقم قيد  112432رئيسى آخر عن تصنيع البان ,بجهة محافظة الجيزة تم افتتاح محل رئيسي اخر كائن (
برقم  3شارع مازن _ متفرع من شارع محمد يوسف _ فيصل _ ونشاطه  /تصنيع البان )
 - 72عصام صابر محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13029
ورقم قيد  112432رئيسى آخر عن تصنيع البان ,بجهة محافظة المنيا تندة  -بملك  /عاقله عزيز الدين محمد
 - 73الدردير عبد ا الدردير محي الدين تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13033ورقم قيد  112433محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة رقم  7ش زمام منشية البكاري
اللبيني فيصل
 - 74محمود حسين سيد محمد موسي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13039ورقم قيد  112435محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة  28ش محمود علي من
ش زغلول العمرانية الجيزه
 - 75احمد حسين سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  13040ورقم
قيد  112436محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة  28ش محمود علي من ش زغلول
العمرانية الجيزه
 - 76انتصار احمد لطفي عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13044ورقم قيد  112437محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  36ش عمر الشعل
طريق بني مجدول المعهد الزهري الجيزه
 - 77احمد ابراهيم ابراهيم احمد عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13048ورقم قيد  112438محل رئيسى عن ادارة المنشأت والمنتجعات السياحيه والمطاعم والنقل والرحلت
الداخليه بجميع انواعها ,بجهة محافظة الجيزة رقم  328ش عمارات الشروق عمارة  6حسن محمد فيصل
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 - 78امال شعراوي ملك جيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13049
ورقم قيد  112439محل رئيسى عن مكتب شحن ونقل بضائع ونقل عمال وسائقين داخل ج م ع ,بجهة
محافظة الجيزة  12ش فهمي عبد السيد جزيرة الدهب الجيزه
 - 79منال بشري خله بطرس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13050
ورقم قيد  112440محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة  2حارة محمد متولي الشعراوي من
عدوي سليم الزهراء الجيزه
 - 80ايمن برنس عبد الفتاح علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13057ورقم قيد  112443محل رئيسى عن توريدات غذائية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  82ب مساكن ساقية
مكي الجيزه
 - 81محمد شحته فريد عبد المقصود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13059ورقم قيد  112444محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة  5ش ترعه العياط مركز كرداسه الجيزه
 - 82خالد انور خليل جاد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  13060ورقم
قيد  112445محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الجيزة ش ترسا المنيب الجيزه
 - 83عبد الرحمن جمال جمال السعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13064ورقم قيد  112446محل رئيسى عن بيع زيوت ,بجهة محافظة الجيزة  61ش الشهيد احمد حمدي
طوابق فيصل الجيزه
 - 84امجد ناجح زكرى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13065ورقم قيد  112447محل رئيسى عن استيراد و تصدير و تخليص جمركي ,بجهة محافظة الجيزة
300ش الهرم  -الجيزة
 - 85نبيل لويز عبد الشهيد بنيامين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13066ورقم قيد  112448محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 43ش كمال هويدي
الثلثيني  -العمرانيه  -الجيزة
 - 86نوال محمد حسب ا خميس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13070ورقم قيد  112449محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة 2ش العدل من ش كورنيش النيل -
وراق الحضر  -الوراق
 - 87اشرف رشدي عبد الستار محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13071ورقم قيد  112450محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة برقاش امبابه الجيزه
 - 88مصطفي محمود ابو ضيف احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13078ورقم قيد  112451محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتشطيبات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة 2
حارة الصلح من شارع جامع شعيب ابو النمرس الجيزه
 - 89حسام مصطفي عبد النعيم امام تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13082ورقم قيد  112452محل رئيسى عن مطبعه  /فيماعدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والكاميرات اللسلكيه والمن والحراسه  /بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة
محافظة الجيزة رقم  13ش محمد جبر من ش سالم خيزه مدينه المل امبابه الجيزه
 - 90نورهان يوسف الصديق يحي يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  13085ورقم قيد  112453محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار  44حاليا
 42سابقا ش التوحيد مساكن كفر طهرمس فيصل
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 - 91شريف طلعت ادوارد سلطان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13086ورقم قيد  112454محل رئيسى عن خدمة رجال العمال في مجال تأجير السيارات ,بجهة محافظة
الجيزة رقم  36ش اليوزباشي فصيح محكمه امبابه امبابه
 - 92ايمن حمزه عيسي حمزه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13094
ورقم قيد  112455محل رئيسى عن مزرعة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة زاوية ابو مسلم بجوار مصنع
الياسمين ابو النمرس الجيزه
 - 93حازم خالد سعيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13095
ورقم قيد  112456محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة الشنباب البدرشين الجيزة
 - 94احمد عبدالرؤف محمد ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13096ورقم قيد  112457محل رئيسى عن توريدات عمومية و توريد مستلزمات طبية ,بجهة محافظة
الجيزة 17ش عاطف من المدينة المنورة طريق كفر طهرمس فيصل
 - 95محمد مدحت محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13097
ورقم قيد  112458محل رئيسى عن صيانة منشات صناعيه واداريه عقاريه ,بجهة محافظة الجيزة  23شارع
مصطفي ابو نقايه من عثمان محرم الطالبية الهرم
 - 96محمد اسماعيل حسين اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13100ورقم قيد  112459محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
 55شارع ترعة الزمر بشتيل اوسيم
 - 97اسماء محمود عبد العال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13102
ورقم قيد  112460محل رئيسى عن حظيرة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة ش رشاح ابو رواش ش سمير
سامي همام كرداسة
 - 98سامح محمد عبد الفتاح محمد سعودي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  13107ورقم قيد  112461محل رئيسى عن ورشة لحام حداده ,بجهة محافظة الجيزة 9ش مبروك
حسن الكنيسه المنجد سابقا  -الجيزة
 - 99فهد محمد امام محمد البرق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13110ورقم قيد  112462محل رئيسى عن بيع كماليات سيارات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  28ش عبد
الفتاح عزام الجيزه
 - 100اسلم عفت يحي زكي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13112
ورقم قيد  112463محل رئيسى عن حظيرة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة  32شارع محمد فريد برك الخيام
مركز كرداسة الجيزه
 - 101كريم حسين حسن مغاوري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13113ورقم قيد  112465محل رئيسى عن مكتب استثمار عقاري ,بجهة محافظة الجيزة ش محمد على
الحفريه  -بشتيل  -م اوسيم  -الجيزة
 - 102ناصر طارق عبدالسلم عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13118ورقم قيد  112468محل رئيسى عن ورشةحدادة ,بجهة محافظة الجيزة ش هيكل عريني برطس
اوسيم
 - 103ريحاب محمد عبد العال قطب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13120ورقم قيد  112469محل رئيسى عن توريدات عمومية ونقل البضائع دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة مدخل ابو غالب العمومي ابو غالب منشاة القناطر

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 104مصطفي عماد الدين فاضل سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  13122ورقم قيد  112471محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة محطة ابوغالب
بجوار الكارته منشأة القناطر
 - 105حسين ناجح محمدعبدالغني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13124ورقم قيد  112472محل رئيسى عن محل اقمشة ومنسوجات ,بجهة محافظة الجيزة 39ش ترسا
الطالبية
 - 106محمود حربي صلح البدري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13125ورقم قيد  112473محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الجيزة الحي الول المجاورة الثانية عقار
رقم6 206اكتوبر
 - 107محمد نصر علي نصر الدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13126ورقم قيد  112474محل رئيسى عن محل اقمشة منسوجات ,بجهة محافظة الجيزة 15ش العروبة
عمرانية
 - 108علي عشيري علي فرجاني تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13127ورقم قيد  112475محل رئيسى عن صيانة اجهزة الكترونية ,بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 33
ش عبد الرازق جوهرمن المعتمدية
 - 109صديق حماده صديق عبد الجليل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13128ورقم قيد  112476محل رئيسى عن بيع اكسسوارات ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ارض
اللواء  12ش محمد علي العسيلي من ش المعتمدية
 - 110صفاء ضاحى محمود ابو المجد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13130ورقم قيد  112479محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة شارع النادى مركز منشأة
القناطر  -منشأة القنناطر
 - 111احمد سيد سيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13131
ورقم قيد  112480محل رئيسى عن مكتب تكنولوجيا المعلومات فيما عدا المن والحراسة والكاميرات
اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العمالة بعد الحصول علي التراخيص
اللزمة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش نور السلم من ش المسابك بشتيل اوسيم
 - 112احمد ممدوح احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13135ورقم قيد  112481محل رئيسى عن اصلح وبيع اطارات السيارات ,بجهة محافظة الجيزة رقم 5
ش العشرين من احمد لطفي السيد المساحه الهرم
 - 113احمد سعيد عبد الحميد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13136ورقم قيد  112482محل رئيسى عن دعايه واعلن ,بجهة محافظة الجيزة  28ش مراد الجيزه
 - 114احمد محمود عبد ا الشيخ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13137ورقم قيد  112483محل رئيسى عن مقاولت و استثمار عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 13برج مراد
الجيزة
 - 115محمد جمال احمد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13138ورقم قيد  112484محل رئيسى عن معرض هوندا لتجارة السكوتر و الموتسيكل ,بجهة محافظة
الجيزة المطبعه فيصل بجوار الشبراوي
 - 116صابر خلف منازع جاد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 13139
ورقم قيد  112485محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة 14ش مراد الجيزة

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 117اسماء احمد محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13141ورقم قيد  112486محل رئيسى عن تجارة اكسسوارات الملبس الجاهزة وتجارة القمشه ,بجهة
محافظة الجيزة 105ش خاتم المرسلين العمرانيه جيزة
 - 118فؤاد ضاحي محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13210ورقم قيد  97279رئيسى آخر عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  33ش عبد الكريم حسن
البراجيل مركز اوسيم
 - 119سهير علي علي نور الدين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13226
ورقم قيد  99065رئيسى آخر عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي
افتتاح رئيسي أخر بالعنوان التالي شارع أحمد سعد عبد الهادي برطس مركز أوسيم الجيزه
 - 120محمد محمود محمد ابو خنجر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13212ورقم قيد  99631رئيسى آخر عن ورشة موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة 59ش سعد امام الطالبية
 - 121بدر ايمن خضر عبد الخالق تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13144ورقم قيد  112487محل رئيسى عن ورشة رخام ,بجهة محافظة الجيزة ابو رواش المنطقة الشرقيه
كرداسة الجيزه
 - 122مي صلح علي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13153
ورقم قيد  112488محل رئيسى عن مكتب تجميع مشغولت يدوية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  50ش الصفا
والمروة الطوابق شقه بالدور الثاني فيصل
 - 123ابراهيم عبد الحكيم محمد بكر رابح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13155ورقم قيد  112489محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة  15ش ابو بكر الصديق
الزيديه م اوسيم الجيزه
 - 124سمير سعد حسين جهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13156
ورقم قيد  112490محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة أخر شارع سكة
المدينه ناهيا البلد شرق البلد بجوار مسجد الرحمة مركز كرداسة الجيزه
 - 125عمر حنفي احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13164
ورقم قيد  112491محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  30ش عدوي سليم ناصيه
موريس خله العمرانية الغربية العمرانيه
 - 126حسن عادل محمد سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13165
ورقم قيد  112492محل رئيسى عن خدمة توصيل الطلبات ديليفري ,بجهة محافظة الجيزة  4شارع الصحابه
من شارع الهداية برج المروة فيصل الجيزه
 - 127محمد حسن عفيفي محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13169
ورقم قيد  112494محل رئيسى عن تجارة موبايلت واكسسوار موبايلت ,بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار
 1ش عادل عبد القادر من ش الملكة العشرين فيصل الجيزه
 - 128سمر احمد محمد سيد الجزار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13170ورقم قيد  112495محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة  6ش داير الناحية من ش عمر
بن الخطاب الشوربجي بولق الدكرور
 - 129احمد هشام عطيه عبد السلم محجوب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  13171ورقم قيد  112496محل رئيسى عن تجارة اللكترونيات دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
ش الرشاح بجوار مستشفي مكة كرداسة
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Page 11 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 130محمد سيد عبد العال حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13173ورقم قيد  112497محل رئيسى عن محل كبده وتيك اوي ,بجهة محافظة الجيزة  328ش الهرم
الهرم الرئيسي الهرم
 - 131محمود عبد الصمد احمد عبد الصمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  13174ورقم قيد  112498محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش الصحابة من ش
احمد عرابي البراجيل اوسيم
 - 132ايهاب عبدالمقصود عبدالفتاح زيدان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  13177ورقم قيد  112499محل رئيسى عن مكتب توريد قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة
18ش الزهراء عمرانية
 - 133محمد حسن فرج عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13178ورقم قيد  112500محل رئيسى عن معرض بيع موتسكلت وتروسيكل ,بجهة محافظة الجيزة 110
ش جسر الكنيسة المنيب الجيزة
 - 134الء محمد عبد السلم عبد العليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13179ورقم قيد  112501محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبية ,بجهة محافظة الجيزة  8ش غزوه بدر
البلستيك العمرانية الجيزه
 - 135خالد مجدي محرم البيلي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13180
ورقم قيد  112502محل رئيسى عن مكتبة دون الكمبيوتر والطباعة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  38امتداد
العتماد امتداد الوحدة ارض الحداد امبابة
 - 136وليد عاشور السيد راشد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13186
ورقم قيد  112503محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة برك الخيام م
كرداسه جيزه
 - 137نبيل احمد سعد احمد عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13189ورقم قيد  112505محل رئيسى عن مكتب لتركيب وصيانة البراج والشبكات ,بجهة محافظة الجيزة
ش الزويلي اوسيم
 - 138عبد الرحمن علي محمد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13191ورقم قيد  112506محل رئيسى عن بقالة جملة وتجزئة ,بجهة محافظة الجيزة  5ش عقبة بن نافع
القومية العربية وراق العرب الوراق
 - 139ولء عادل علي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13192
ورقم قيد  112507محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة ش
مرزوق عبد العال م القناطر الجيزه
 - 140وليد احمد فؤاد عرابي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13194
ورقم قيد  112508محل رئيسى عن تجاره منظفات ومستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة  2ش الزهور
ناصيه ش جامع الفتح وراق الحضر الجيزه
 - 141ابراهيم عماد محمد السيد الحداد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13197ورقم قيد  112509محل رئيسى عن بيع موتوسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1امتداد ش الوحدة
امبابه
 - 142حسام احمد احمد خليل رحيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13198ورقم قيد  112510محل رئيسى عن قطع غيار موتسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة ش المدرسة
الثانوية امام البوسطه المنوات م ابو النمرس الجيزه
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 - 143رمضان عيسى محمد عيسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13199ورقم قيد  112511محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش عمر مكرم قريه
ترسا  -الجيزة
 - 144محمد عبد الحميد عبد الرحمن قناوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  13202ورقم قيد  112513محل رئيسى عن بقالة وعلفة ,بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن ش
السنترال الجيزه
 - 145بيتر عصام اسكندر ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13203ورقم قيد  112514محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 12ش رحاب اليمان -
وراق الحضر  -الوراق
 - 146مينا منير صبحي سيدهم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13206ورقم قيد  112515محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 13ش فاطمه الزهراء من
عبد المنعم رياض  -وراق الحضر  -الوراق
 - 147رضا محمد احمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13208
ورقم قيد  112520محل رئيسى عن تجارة الدوات المنزليه ,بجهة محافظة الجيزة 141برج السلميه  -ش
الشهيد احمد حمدي  -الطالبيه  -فيصل
 - 148فاطمه على الحادي على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13214
ورقم قيد  112521محل رئيسى عن ادوات كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة 13ش ابناء الصعيد ابو قتاده -
فيصل
 - 149زياد خالد عباس عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13215
ورقم قيد  112523محل رئيسى عن توريد قطع غيار هيدروليك ونيوماتيك والدوات الكهربائية ورخام
وجرانيت ومستلزمات المصانع ومقاولت عامة دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  31ش طارق بن زياد ارض
الجمعية امبابه الجيزه
 - 150وفاء حلمى احمد خليل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13218
ورقم قيد  112524محل رئيسى عن بيع قطع غيار مواتير ,بجهة محافظة الجيزة الباويطى  -الواحات البحرية
 - 151بسنت فاروق جمال الدين محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13228ورقم قيد  112526محل رئيسى عن تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 7ش العروبه من خاتم
المرسلين  -العمرانيه
 - 152مصطفى حسين حنفى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13230
ورقم قيد  112527محل رئيسى عن تجاره قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الجيزة  1ش مكه المكرمه من
ش العشرين فيصل
 - 153عمرو محمد محروس مسعد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13237ورقم قيد  112530محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  14ش معاوية بن ابي سفيان
ارض الجمعية امبابة
 - 154احمد محمد احمد ابراهيم كيلني تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13242ورقم قيد  112533محل رئيسى عن تجارة اكسسوار الملبس ,بجهة محافظة الجيزة  2ش محمد عبد
دي ترعة عبد العال  2العشرين فيصل
 - 155وليد عيد قرنى عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13243ورقم قيد  112534محل رئيسى عن محل بيع رخام ,بجهة محافظة الجيزة  1شارع سعيد حامد من
خاتم المرسلين المعتمدية  -مركز كرداسة -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 156عمرو رجب سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13247
ورقم قيد  112535محل رئيسى عن مصوغات و مجوهرات ,بجهة محافظة الجيزة 17ش مراد -الجيزة
 - 157اسلم جلل محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13248
ورقم قيد  112536محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة الجيزة 19برج مراد  -الجيزة
 - 158سناء قرني فرج زهير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13249
ورقم قيد  112537محل رئيسى عن استثمار عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 23ش مراد -الجيزة
 - 159فاطمه سيد محمد شعبان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13250
ورقم قيد  112538محل رئيسى عن مركز تجميل ,بجهة محافظة الجيزة 27برج مراد  -الجيزة
 - 160حسين فهمي محمد عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 13251ورقم قيد  112539محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الجيزة 29ش مراد  -الجيزة
 - 161احمد محمد عواد مخيمر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13326
ورقم قيد  112570محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة  1ش مروان محمود من ش فتحي
محمد احمد بولق الدكرور
 - 162محمود رمضان احمد محمد الرساوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  6089ورقم قيد  113420محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة اصبح/محمد فؤاد ابو
هميله  -العياط
 - 163منتصر مصطفى محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13254ورقم قيد  112540محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 14ش عبد المنعم رياض
كورنيش النيل وراق الحضر  -الوراق
 - 164طومان فوزي محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13255ورقم قيد  112541محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 14ش احمد عرابي
وراق الحضر  -الوراق
 - 165عمر فتحي على عوض زيدان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13256ورقم قيد  112542محل رئيسى عن مكتب رحلت و نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 3ش 6اكتوبر
من كورنيش النيل  -وراق الحضر  -الوراق  -الجيزة
 - 166خالد محمد عبد المنعم امام السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13259ورقم قيد  112543محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة 19شارع اليمان من عمر بن
الخطاب  -بولق الدكرور  -الجيزة
 - 167محمد عبد الفتاح ابراهيم علي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13260ورقم قيد  112544محل رئيسى عن ضبط زوايا سيارات ,بجهة محافظة الجيزة  46ش النوار
المحمديه العمرانيه الشرقيه الجيزه
 - 168ياسر محمد سلمه عبد الصمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13261ورقم قيد  112545محل رئيسى عن ورشة ألوميتال ,بجهة محافظة الجيزة  2شارع عبد العال
درويش من عبد العال  1فيصل الجيزه

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 169صلح فرج صلح فرج عمر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13265ورقم قيد  112546محل رئيسى عن توريد اكسسوارات محمول ,بجهة محافظة الجيزة بني مجدول
مركز كرداسه الجيزه
 - 170محمد رمضان اسماعيل القليني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13266ورقم قيد  112547محل رئيسى عن محل ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  1شارع ناهيا ناصيه 6
اكتوبر بولق الدكرور الجيزه
 - 171امانى السيد عبدالفتاح محمود سلمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  13267ورقم قيد  112548رئيسى آخر عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها
) ,بجهة محافظة الجيزة 1ش عباد الرحمن من ش المنشيه -ملك /ماهر عديان واصف
 - 172امانى السيد عبدالفتاح محمود سلمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  13267ورقم قيد  112548رئيسى آخر عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها
) ,بجهة محافظة القليوبية شارع مدرسه الجندى -بملك  /سعديه عبدالسلم محمود
 - 173محمد احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 13269
ورقم قيد  112549محل رئيسى عن شحن وتوصيل داخلي ,بجهة محافظة الجيزة  30ش سالم حمد برج
المصطفي العشرين  2ترعة عبد العال  1فيصل
 - 174عفاف محمد عبد ربه البيض تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13270ورقم قيد  112550محل رئيسى عن تجارة السمدة والمبيدات والبذور الزراعية ,بجهة محافظة
الجيزة ش السوق نكل بجوار المسجد البحري منشاة القناطر
 - 175فاطمه عبد العزيز عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13275ورقم قيد  112552محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة بجوار طريق
الوتوستراد  -الصف
 - 176خالد مصطفي محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13276ورقم قيد  112553محل رئيسى عن مكتب نقل عمال والتوريدات العمومية داخل ج م ع ,بجهة
محافظة الجيزة  15ش عبد الحميد المصري المام الغزالي امبابه
 - 177دعاء ابراهيم محمد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13280ورقم قيد  112554محل رئيسى عن توريد وتوزيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة الجيزة برج صلح
الدين اعلي كافتيريا الخديوي المريوطية شقه بالدور الول فيصل
 - 178عزه علي احمد سالمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 13284
ورقم قيد  112555محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش عباد الرحمن من ش عز
العيسي ارض الهدي مصر الملكه فيصل
 - 179عبير محمود ابراهيم حجاج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13286ورقم قيد  112556محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة 2
ش عمر بن الخطاب القوميه العربيه امبابه الجيزه
 - 180منال امام حسن محمد البيومي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13289ورقم قيد  112557محل رئيسى عن حظيرة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة شارع سالم من شارع
سكة المدينة ناهيا البلد مركز كرداسة الجيزه
 - 181ايمان محمد سعيد السيد شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13295ورقم قيد  112558محل رئيسى عن مكتب لدارة المطاعم ,بجهة محافظة الجيزة  19ش محمد
بيومي من ش الثورة بولق الدكرور
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 - 182ابو ستيت السيد عبد الغني ادريس تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  13297ورقم قيد  112559محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  77ش
السودان الدقي الجيزه
 - 183احمد سامح احمد الرفاعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13299ورقم قيد  112560محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة الجيزة ناهيا البلد ش السهرايا
مركز كرداسه الجيزه
 - 184يسريه زاخر خير تادرس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13303ورقم قيد  112561محل رئيسى عن تجارة الخردوات والملبس تجزئة ,بجهة محافظة الجيزة 20
ش فوه العجوزه
 - 185احمد مختار محمود رزق البنا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13304ورقم قيد  112562محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عامة واعمال التشطيب دون
كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة رقم  24ش الحسن من القومية العربية امبابه
 - 186احمد محمود عفيفي محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13307ورقم قيد  112563محل رئيسى عن بيع منظفات صناعية ,بجهة محافظة الجيزة  2ش عربي عباس
من ترعة عبد العال صفط اللبن الجيزه
 - 187سيد بدر احمد حسانين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 13309
ورقم قيد  112564محل رئيسى عن بيع وشراء اثاث خشبي مستعمل ,بجهة محافظة الجيزة  8ش عبده فهيم
كفر طهرمس المساكن خلف السعاف ب الدكرور الجيزه
 - 188محمد اشرف امين امين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 13312
ورقم قيد  112565محل رئيسى عن ورشة الوميتال ,بجهة محافظة الجيزة  3ش محمود عبد العلي كعبيش
الطوابق فيصل
 - 189محمود حسن حسنين حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13316ورقم قيد  112566محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش عادل أبو العربي
الصفطاوي البراجيل م اوسيم الجيزه
 - 190محمد حسين طه رمضان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13323ورقم قيد  112568محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عممية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
 5ش احمد سعد البغدادي من ش المصرف بولق الدكرور الجيزه
 - 191محمود عبد التواب عبد المقصود سعداوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  13325ورقم قيد  112569محل رئيسى عن توريدات كهروميكانيكية وعمومية ومقاولت دون
كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة رقم  33ش جلل حواش من المام الغزالي امبابه
 - 192صفيه فتحي احمد عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13327ورقم قيد  112571محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة  2ش فتحي طه الصعيدي
المعتمدية م كرداسة الجيزه
 - 193ابراهيم محمود عبد الجواد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13328ورقم قيد  112572محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  38شارع ال خليفة من
شارع المنشية ميدان الساعة بولق الدكرور
 - 194محمد احمد يوسف اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13332ورقم قيد  112573محل رئيسى عن مطعم فطير ,بجهة محافظة الجيزة  3ش الشهيد احمد يحي
بيروت سابقا المهندسين الجيزه
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 - 195يحي عيد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 13333
ورقم قيد  112574محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة  2ش سليمان الفارس بولق الدكرور
الجيزه
 - 196احمد عبد الناصر عطيه علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13334ورقم قيد  112575محل رئيسى عن تشكيل ورق ترانسفير لستخدام الحلواني ,بجهة محافظة الجيزة
 21برج مكه ش عباس العقاد الملكه العشرين فيصل الجيزه
 - 197سهير عدلي عبدالمجيد حمزة تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13335ورقم قيد  112576محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة ش النادي برطس اوسيم
 - 198عبد الستار فرغلي عبد الحليم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  13336ورقم قيد  112577محل رئيسى عن تجارة الدواجن والبيض ,بجهة محافظة الجيزة رقم  20ش
سيد قره من عثمان محرم الطالبية العمرانيه
 - 199مقبولة جلل عياد عبد النعيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13337ورقم قيد  112578محل رئيسى عن ورشة خياطة ,بجهة محافظة الجيزة  41ش جامع شبيطة
 - 200ادهم ماهر عبد الوالي حسين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13341ورقم قيد  112580محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة  2شارع المعهد الديني
بشتيل مركز أوسيم الجيزه
 - 201ايهاب سعيد امبابي اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13342ورقم قيد  112581محل رئيسى عن تجارة و توريد المواد الغذائية و الخدمات البتروليه ,بجهة
محافظة الجيزة 1ش حسين اسماعيل  -المعتمديه  -ارض اللواء  -بولق الدكرور
 - 202علء فاروق علي خبير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 13348
ورقم قيد  112582محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  72شارع جمال عبد الناصر المنيب
الجيزه
 - 203رحاب عطوان بخيت عطوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13351ورقم قيد  112584محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 9ش عبد العزيز
من ش حمدي عامر ش  -10وراق العرب  -الجيزة
 - 204رشا عماد محمود جمعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 13353
ورقم قيد  112585محل رئيسى عن مشغل ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 26ش سلطان ابو سريع من
كعبيش  -طوابق  -فيصل
 - 205سامح سالم محمد عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13359ورقم قيد  112586محل رئيسى عن ورشه ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 30ش عبدا الدجوي
المنيب
 - 206محمد حسين عبدالحكيم حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13362ورقم قيد  112587محل رئيسى عن حلوي من عجين ,بجهة محافظة الجيزة .
 - 207احمد حسين عبد النبي حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13367ورقم قيد  112588محل رئيسى عن توريدات عموميه و اداره و تشغيل و تجهيز مطاعم و
كافتيريات و بوفيهات ,بجهة محافظة الجيزة 3ش ابو هشام زنين بولق الدكرور  -الجيزة
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 - 208محمد ابراهيم محمد ابراهيم نجا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13368ورقم قيد  112589محل رئيسى عن كافيه و مطعم ,بجهة محافظة الجيزة 55شارع النخيل  -الدقي -
الجيزة
 - 209محمود عبد النبي احمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13371ورقم قيد  112590محل رئيسى عن توريدات و تجارة الخراطيم و الغواطس و مواتير الدفع و
المعادن ,بجهة محافظة الجيزة 39ش خاتم المرسلين  -العمرانيه  -الجيزة
 - 210احمد يوسف عبد الحميد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  13372ورقم قيد  112591محل رئيسى عن بيع و تصنيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة 12ش
فجر السلم بجوار ش محمود الشامي سقيل  -اوسيم
 - 211فاطمه محمد عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13374ورقم قيد  112592محل رئيسى عن استيراد و تصدير و توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة
12شارع حسن الليثي من ترعه عبد العال  -بولق الدكرور  -الجيزة
 - 212رمزي سيد جابر عبد العظيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13376ورقم قيد  112593محل رئيسى عن بصريات و نظارات ,بجهة محافظة الجيزة 18ش مراد  -الجيزة
 - 213مصطفى محمود عبد العال خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13377ورقم قيد  112594محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية و توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة
13ش البحر العظم  -الجيزة
 - 214محمود عوض عبد المعز احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13378ورقم قيد  112595محل رئيسى عن خدمة رجال اعمال ,بجهة محافظة الجيزة 18ش البحر العظم
 الجيزة - 215افر ايم يوسف فرج مساك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13509ورقم قيد  20708رئيسى آخر عن معرض اجهزة كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان/رقم  21ش زغلول مشعل الهرم بنشاط معرض اجهزة كهربائية براس مال  10000جنيه بسمة تجارية
المير للجهزة الكهربائية
 - 216محمد ربيع سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13430ورقم قيد  31311رئيسى آخر عن محل ادوات كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 1/شارع المدينة المنورة المعتمدية مركز كرداسة بنشاط محل ادوات كهربائية براس مال 500000جنيه
 - 217محمد ربيع سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13432ورقم قيد  31311رئيسى آخر عن محل أدوات كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 1/شارع المعتمدية بجوار دائري المعتمدية بجوار قهوة ابو شادي مركزدرداسة بنشاط محل ادوات
كهربائية براس مال 500000جنيه
 - 218جيهان سيد خليل عبده وهبه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13507ورقم قيد  70635رئيسى آخر عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/عزبة
محمد ابرهيم شبرامنت ابو النمرس
 - 219سامح سعيد حنفي عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13466ورقم قيد  81113رئيسى آخر عن مصنع تغليف اسلك كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة ش ابراهيم
يوسف حوض السبيل القناطر الخيرية
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 - 220سلمي توفيق هاشم جبر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13386
ورقم قيد  112596محل رئيسى عن حظيرة لتربية المواشي وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة وردان كفر ابو
حديد منطقة المليحة م منشأة القناطر الجيزه
 - 221اكرم محمد صلح الدين سيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13387ورقم قيد  112597محل رئيسى عن مكتب ايجار سيارات وادارة جراجات ,بجهة محافظة الجيزة 3
ش البيلي المنيرة الرئيسي امبابه
 - 222رمضان سيد نصر الشاعر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13388ورقم قيد  112598محل رئيسى عن تشطيبات ومقاولت ,بجهة محافظة الجيزة  3ش زين العابدين
من ش سيدي جابر نزله السمان الهرم
 - 223سعيد سعد علي حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13398
ورقم قيد  112599محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عامه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  27ش ابو
عياد من مسجد الزهراء المريوطيه فيصل الجيزه
 - 224معتز محمد مصطفي حنفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13399ورقم قيد  112600محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش مصرف الكنيسه خلف
ش عثمان محرم الطالبية الهرم
 - 225خليفه جمعه مهدي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13400
ورقم قيد  112601محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة المنصورية
الصليبة عزبة ابو عامر مركز منشأة القناطر
 - 226صابر محمد خميس حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13401ورقم قيد  112602محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة المنصورية الصليبة عزبة الحاج عبد الكريم الجيزه
 - 227هاني صبري محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13402ورقم قيد  112603محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة  21ش الفاروق
من ش جلل فيصل
 - 228عبد ا خالد عبد العزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13403ورقم قيد  112604محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش حسن بدران من ش
اولد رياض المنيب
 - 229عمرو فيصل فهمي محمد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13404ورقم قيد  112605محل رئيسى عن ورشة خراطه و تشغيل بلستيك ,بجهة محافظة الجيزة منيل
شيحه طريق مصر اسيوط السريع ابو النمرس  -الجيزة
 - 230سارة سعيد عطية السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13406
ورقم قيد  112606محل رئيسى عن تشطيبات و ديكور و مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة ش عبدالغني حسن
عمرانية
 - 231محمد جمعه رمضان عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13408ورقم قيد  112607محل رئيسى عن ورشة تصنيع اثاث ,بجهة محافظة الجيزة زاوية ابو مسلم
بجوار معسكر القوات المسلحه  -ابو النمرس  -الجيزة
 - 232حسام الدين سمير توفيق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13409
ورقم قيد  112608محل رئيسى عن ورشه ملبس ,بجهة محافظة الجيزة رقم  4ش الثلثيني الجديد اسباتس
الهرم
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 - 233دينا مطاوع سيد عيد شلبي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13416ورقم قيد  112610محل رئيسى عن بيع ادوية بيطرية ولقاحات ,بجهة محافظة الجيزة البراجيل 15
ش احمد عرابي امام مشتل البراجيل اوسيم
 - 234ياقوت محمد ياقوت درويش تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13421ورقم قيد  112611محل رئيسى عن بيع اجهزه كمبيوتر ومستلزماتها فيماعدا  /خدمات النترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة  7ميدان سفنكس مول الكمبيوتر الدور الول محل F11
المهندسين الجيزه
 - 235محمد عبد العال عبد الرحيم عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  13422ورقم قيد  112612محل رئيسى عن مكتب توريد قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة
 18ش عبد المعطي مرزوق ب الدكرور الجيزه
 - 236طارق محمود احمد قاسم الشريف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13424ورقم قيد  112613محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة 16ش الثورة من
الثلثيني العمرانية
 - 237اوسامه محمد محمود صالح تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13426ورقم قيد  112614محل رئيسى عن توريدات عمومية و مستلزمات طبية (ما عدا تجارة و تصنيع
الدوية و مجالت الكمبيوتر و مواد الدعاية و العلن) و ادارة وتشغيل وتجهيز وتأسيس منشأت طبية وهذا
ينحصر في المعاملت المالية والحسابية والدارية دون الشراف الطبي ,بجهة محافظة الجيزة 2ح عبدالعليم من
ش المنيرة الرئيسي امبابه
 - 238فاطمه عبد الرحمن على سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13433ورقم قيد  112615محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 26ش عبد الحميد
عرقبها ش6اكتوبر  -بولق الدكرور
 - 239هيثم ماهر اسماعيل مهران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13435ورقم قيد  112616محل رئيسى عن بقالة جافه ,بجهة محافظة الجيزة 3ش عمر بن الخطاب مساكن
كفر طهرمس العشرين ب الدكرور
 - 240مصطفي جمال عبد الرحمن علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13438ورقم قيد  112617محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة  8شارع حسن حربي من شارع الجمعية الزراعية وراق العرب الجيزه
 - 241روماني لمعي وجدي بشري ايوب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13442ورقم قيد  112618محل رئيسى عن توريد وتوزيع الدويه ,بجهة محافظة الجيزة 56عمرات ابو
الفتوح  -العمرانيه  -الجيزة
 - 242عادل شاهين علي مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13443ورقم قيد  112620محل رئيسى عن كبابجي ,بجهة محافظة الجيزة  30شارع المدارس أرض عزيز
عزت امبابه الجيزه
 - 243احمد انور محمد عبد العال تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13446ورقم قيد  112621محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  6ش
اسماعيل العمري كفر غطاطي فيصل
 - 244عمرو سعد كامل ابراهيم عيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13447ورقم قيد  112622محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش عثمان احمد عثمان
الكونيسه الطالبية الهرم
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 - 245محمود محمود محمد علي الدحدوح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  13448ورقم قيد  112623محل رئيسى عن ورشة نجارة تصنيع موبيليا واثاث ,بجهة محافظة الجيزة
ش الجيش بجوار ش الجنينة طموه مركز ابو النمرس الجيزه
 - 246عمرو فرحات احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13452ورقم قيد  112624محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة
ش جلل القاضي الحرية ارض عزيز عزت امبابه
 - 247كريم احمد الديب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13455
ورقم قيد  112625محل رئيسى عن قاعة افراح وملهي و كافيتريا ,بجهة محافظة الجيزة ش اللبيني كرداسة
مركز كرداسة
 - 248احمد خلف حارس محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13457
ورقم قيد  112627محل رئيسى عن بيع اجهزه كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  30ش علي بدوي المام
الغزالي المنيرة امبابه
 - 249هاني محمد عثمان احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13458
ورقم قيد  112628محل رئيسى عن بيع ملبس وعطور واكسسوار ,بجهة محافظة الجيزة  3ش سعيد عوض
الهرم الجيزه
 - 250هيام محمد السيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13459
ورقم قيد  112629محل رئيسى عن تخاطب و تنميه مهارات ,بجهة محافظة الجيزة 1ش حسين الميري ناهيا
 بولق الدكرور - 251عادل عبد السلم محمد محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  13460ورقم قيد  112630محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش سعد زغلول م
اوسيم
 - 252محمد مجدي محمود عبد المحسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13464ورقم قيد  112632محل رئيسى عن ورشة حفر اخشاب وتجارة وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة
 253ش يحيي الشريف عزبة العسيلي كرداسة الجيزه
 - 253بيشوي فكرى اسكندر بسطا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13470ورقم قيد  112633محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 32ش ابراهيم خله
من البصراوي  -الجيزة
 - 254هند السيد قطب ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13471
ورقم قيد  112634محل رئيسى عن توريد ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 8ش ابو هريرة الخرطة
 - 255محمد معزوز محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13473ورقم قيد  112635محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 3ش ابو عوف
مطار امبابه  -امبابه
 - 256سيد عبد النعيم سيد مجاهد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13476ورقم قيد  112636محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 2ش احمد اسماعيل
من ش كمال محمد  -طناش  -الوراق
 - 257ايات احمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13477
ورقم قيد  112637محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش منى المير  -الحوامديه -
الحوامديه
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 - 258عبد النعيم بهلول عبد النعيم عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13478ورقم قيد  112638محل رئيسى عن بيع ادوات صحية ,بجهة محافظة الجيزة  1ش علي طوسون من
ش احمد ضفلة من ش المريوطية الهرم
 - 259محسن السيد مصطفى عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13479ورقم قيد  112639محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش السيد عطيه برطس
م اوسيم -الجيزة
 - 260احمد هاشم قاسم محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13481
ورقم قيد  112640محل رئيسى عن مقلة محمصات ,بجهة محافظة الجيزة ش الجسر منشأة البكاري طوابق
فيصل
 - 261رضا خميس عبد العزيز محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13482ورقم قيد  112642محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة كفر
حجازي بجوار صيدلية د  /عاشور مركز منشأة القناطر الجيزه
 - 262احمد عبد الناصر محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13483ورقم قيد  112643محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  17ش
محمد سالم وراق الحضر الوراق
 - 263احمد ابراهيم محمد علي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13489
ورقم قيد  112645محل رئيسى عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش رمضان عبد ا من جامع
الصلح امبابه
 - 264محمود لطفي احمد عجيب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13490ورقم قيد  112646محل رئيسى عن مكتب تشطيبات ,بجهة محافظة الجيزة  4ش زايد زايد زنين ب
الدكرور الجيزه
 - 265فارس محمود بشري محمود عبد المولي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  13491ورقم قيد  112647محل رئيسى عن مكتب خدمات نظافة ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
بجوار المسجد الكبير منشاة القناطر
 - 266محمد شعبان مصطفي عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  13493ورقم قيد  112648محل رئيسى عن مكتب خدمات نظافة ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
بجوار المسجد الكبير منشاة القناطر
 - 267بيتر الفي شكري بطرس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13499
ورقم قيد  112649محل رئيسى عن معمل تحاليل طبيه كيميائيه ,بجهة محافظة الجيزة  2ش رجب عبد
الموجود متفرع من عثمان محرم الطالبيه الهرم
 - 268محمد محمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13500
ورقم قيد  112650محل رئيسى عن ورشة تصنيع شنط يد حريمي ,بجهة محافظة الجيزة 9ش خالد بن الوليد
من ش المزرعه بشتيل  -م اوسيم  -الجيزة
 - 269محمد احمد عبد العظيم السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13501ورقم قيد  112651محل رئيسى عن تجارة وتوزيع البن ,بجهة محافظة الجيزة  8شارع طه جاد عز
الدين اسباتس عمرانية الجيزه
 - 270يوسف عبد الرحيم احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13502ورقم قيد  112652محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش
الخدوية من جوهر ابراهيم بشتيل اوسيم
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 - 271اسامه عادل محمد سيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13505
ورقم قيد  112653محل رئيسى عن تجارة خردة ومعادن ,بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح امام مسجد رياض
الصالحين ميت قادوس الجيزه
 - 272فهمي سعيد على بديوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13510
ورقم قيد  112654محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 63شارع فرحات غريب  -كرداسه
 الجيزة - 273ابراهيم محمود طه محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13516ورقم قيد  112655محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة الجيزة شارع المريوطيه -
البدرشين -الجيزة
 - 274مهران عبد الرحمن رشوان درويش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  13519ورقم قيد  112656محل رئيسى عن مخبز بلدي نصف الي ,بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان
البحري  -البدرشين  -الجيزة
 - 275محمد صلح ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13520
ورقم قيد  112657محل رئيسى عن استيراد و تصدير ,بجهة محافظة الجيزة 18ش البحر العظم  -الجيزة
 - 276السيد ابراهيم يوسف السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 13521ورقم قيد  112658محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة 12ش عمرو بن العاص البحر
العظم الجيزة
 - 277عامر على عامر على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13522
ورقم قيد  112659محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة 5ش قره بن شريك الجيزة
 - 278ابراهيم عبدالنبي قرني احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13549ورقم قيد  20764رئيسى آخر عن مصنع طوب اسمنتي ,بجهة محافظة الجيزة بالعنوان الودي الصف
 - 279محمد مصطفى احمد محمد نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13538ورقم قيد  75705رئيسى آخر عن تصنيع وتجهيز السماك المجمده وادوات التغذيه والتغليف
للطعمه ,بجهة محافظة الجيزة قطعه  349مخازن الشباب 300م المنطقه الصناعيه 6اكتوبر الجيزه
 - 280ايمن امام مسعد السعداوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13634ورقم قيد  77377رئيسى آخر عن بيع اكسسوارات ومنتجات خان الخليلي ,بجهة محافظة الجيزة
افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 29 /ش ابو الهول السياحي امام الصوت والضوء الهرم بنشاط/بيع اكسسوارات
ومنتجات خان الخليلي براس مال 12000
 - 281سيد صلح سيد حسان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13526
ورقم قيد  112661محل رئيسى عن مكتب ادارة كافتريات و مطاعم ,بجهة محافظة الجيزة 54ش علي حنفي
من ش الغاز وراق العرب الوراق
 - 282فواز احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13529
ورقم قيد  112662محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 2ش عبدالرحيم العقبي ابو زيد
العشرين ب الدكرور
 - 283نهى احمد فاروق محمد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13533
ورقم قيد  112663محل رئيسى عن مكتب توريد معادن ,بجهة محافظة الجيزة 26ش خضر العربي مدينة
الرحمن المطبعة فيصل
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 - 284مينا هاني يعقوب تادرس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13534
ورقم قيد  112664محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 35ش طلبه من كورنيش النيل
وراق الحضر الوراق
 - 285حمادة عبدالصمد احمد عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13535ورقم قيد  112665محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 5ش
عبدالسميع رحيم من السكان وراق الحضر الوراق
 - 286مصطفى عشرى حسن سالم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13542ورقم قيد  112666محل رئيسى عن مكتب شحن و نقل بضائع ,بجهة محافظة الجيزة 6ش حمزه
المكاوي  -كرداسه  -م كرداسه  -الجيزة
 - 287عمرو فتحي محمد الحملوي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13543ورقم قيد  112667محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ش اللواء احمد عبود الزمر  -غرب
البلد  -ناهيا  -الجيزة
 - 288اسماء فتحي يونس ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13550ورقم قيد  112668محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة ش الرياض الهرم
 - 289محمد عبدا عفيفي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13556ورقم قيد  112670محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش عثمان محرم
الطالبية الهرم
 - 290خالد علء الدين اسماعيل رأفت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13557ورقم قيد  112671محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الجيزة ش المام محمد عبده
الهرم
 - 291هبه غطاس قليني ارمل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13558
ورقم قيد  112672محل رئيسى عن كوافير حريمي ,بجهة محافظة الجيزة 55ش الجيزة شقه  -16الجيزة
 - 292فرح اهمس طانيوس حنا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13560
ورقم قيد  112673محل رئيسى عن مزرعه مواشي ,بجهة محافظة الجيزة ش هدى شعراوي  -نزلة الشطر
 ابو النمرس  -الجيزة - 293محمد ناصر احمد عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13561ورقم قيد  112674محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية وتركيب وصيانة اجهزة التكييف ,بجهة
محافظة الجيزة ترعة السواحل طناش الوراق
 - 294منى محروس فاوي غرباوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13562ورقم قيد  112675محل رئيسى عن مكتب خدمات نظافه ,بجهة محافظة الجيزة 10ش فرج بدوى -
الكيت كات  -امبابه
 - 295سحر شعبان سالم موسي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13566
ورقم قيد  112676محل رئيسى عن بقالة جمعيتي ,بجهة محافظة الجيزة رقم  8ش ابراهيم عبد العزيز عزبة
البكباشي تحت السكة الحديد
 - 296اكرم صبحي عطاا مينا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13567ورقم قيد  112677محل رئيسى عن محل بيع نظارات طبية ,بجهة محافظة الجيزة  4ش السعادة من
ش مجمع المدارس ع غ
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 - 297ايمن اسماعيل محمد يونس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13576ورقم قيد  112678محل رئيسى عن ورشة نجارة  -تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة الجيزة 2ش سيد
رفا بجوار صيدليه ليلى مدينة المل  -امبابه  -الجيزة
 - 298صبرين انور خلف علم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13578
ورقم قيد  112679محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة الجيزة 32ش الشافعي فراج من ش محمد
النرش  -ب الدكرور  -الجيزة
 - 299عصام جمال على على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13579
ورقم قيد  112680محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش مجدي غنام من ش الحفريه
 البراجيل  -اوسيم  -الجيزة - 300روماني عزيز خلف ا ملك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13580ورقم قيد  112681محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة 2ش الميثاق  -ارض الجمعيه-
امبابه  -الجيزة
 - 301سامي حسن محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13581ورقم قيد  112682محل رئيسى عن تجميع وبيع البان ,بجهة محافظة الجيزة الراجيل  -اول طريق
البراجيل  -اوسيم الجيزة
 - 302محمد جلل زكي قديره تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13585
ورقم قيد  112683محل رئيسى عن مكتب نقل ورحلت داخليه ,بجهة محافظة الجيزة 27ش احمد عرابي 3
المهندسين  -العجوزة
 - 303عدوى احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13592
ورقم قيد  112684محل رئيسى عن بيع دواجن ,بجهة محافظة الجيزة 10ش العتماد  -المنيره  -امبابه -
الجيزة
 - 304احمد محمد عبد ا يوسف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13593
ورقم قيد  112685محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة ش الجمهوريه  -اوسيم
 - 305محمد عمر محمد عمر عبد العاطي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  13600ورقم قيد  112687محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 126ش
الملكه كفر طهرمس  -فيصل  -الجيزة
 - 306احمد محمد سيد كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13601
ورقم قيد  112688محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش النادي  -البراجيل اوسيم
الجيزة
 - 307وليد حمد ا مهنى جامع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13605
ورقم قيد  112689محل رئيسى عن بيع خردوات ,بجهة محافظة الجيزة 31شارع المعتمديه الرئيسي امام
عماره ابو ظريفه ارض اللواء  -الجيزة
 - 308شريف احمد ذكي عبد النعيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13607ورقم قيد  112690محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد اولد ابو
العوف  -طريق الزيديه  -اوسيم  -الجيزة
 - 309مصطفى ريحان اسماعيل ريحان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13611ورقم قيد  112691محل رئيسى عن مكتبه ,بجهة محافظة الجيزة 50ش ريحان امتداد الوحده امبابه
 -الجيزة
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 - 310جمال على حسن على الطنه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13613ورقم قيد  112692محل رئيسى عن مشغل للملبس الجاهزة و اكسسواراتها و توريدها ,بجهة
محافظة الجيزة 13ش الفادي من ش اللبيني  -فيصل  -الجيزة
 - 311محمد جمال دياب ربيعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13615
ورقم قيد  112693محل رئيسى عن مكتب لتجارة العطاره تجزئه و جمله و تعبئة و تغليف و التوريدات
العموميه ,بجهة محافظة الجيزة 33شارع عبد النبي مبروك  -بشتيل  -مركز اوسيم  -الجيزة
 - 312محمد السيد احمد بحر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13616
ورقم قيد  112694محل رئيسى عن تجارة خردة ,بجهة محافظة الجيزة شارع  10عادل امام الكونيسة
العمرانية
 - 313ابانوب سمير نجيب كيرلس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13621ورقم قيد  112695محل رئيسى عن ورشة ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 4حاره فوزي من
ش ابو سعيد من ش عبد القادر الخولي وراق العرب  -الوراق
 - 314خالد محمد جاد السمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13623
ورقم قيد  112696محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 28ش الشارع السياحي -
كرداسه  -الجيزة
 - 315عاصم رمضان ابراهيم محمد عاشور تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  13624ورقم قيد  112697محل رئيسى عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة الجيزة 8ش الشاعر -
كرداسه  -الجيزة
 - 316محمد رشاد محمد محمد كيلني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13625ورقم قيد  112698محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة الجيزة 3ش خاتم المرسلين
برطس اوسيم
 - 317عبدالرحمن نبيل امين طه محمد عطوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  13627ورقم قيد  112699محل رئيسى عن خدمات الموبايل ,بجهة محافظة الجيزة برطس بجوار
جراج سعد بدير اوسيم
 - 318طاهر بهاء ابو زيد على عمر تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13628ورقم قيد  112700محل رئيسى عن تجارة منظفات ,بجهة محافظة الجيزة 56ش السلم من
البصراوي  -امبابه  -الجيزة
 - 319محمد حسين محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13629
ورقم قيد  112701محل رئيسى عن محل ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 6ش السادات منطقه الحصوايه -
كرداسه  -الجيزة
 - 320هيثم كمال محمد فنتو تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13635
ورقم قيد  112702محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام الطالبية
 - 321اسلم احمد فتحي سيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13640
ورقم قيد  112703محل رئيسى عن تصنيع الموتال ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد البشير من ش الترعة
بجوار مصنع المراتب جزيرة محمد الوراق
 - 322نبيلة جميل عطا بولس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13643
ورقم قيد  112704محل رئيسى عن تجارة اقمشة و منسوجات ,بجهة محافظة الجيزة 1ش ترعة السواحل
ناصية ش  10وراق العرب
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 - 323عمرو مرعى مصطفى اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13644ورقم قيد  112705محل رئيسى عن توريد المواد الغذائية ,بجهة محافظة الجيزة ش مصطفى
اسماعيل عزبه صادق ترسا ابو النمرس  -الجيزة
 - 324احمد جمال شحات حماد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13645
ورقم قيد  112706محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ش صلح جاهين  -البراجيل  -اوسيم -
الجيزة
 - 325محمد حسام الدين احمد لطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13647ورقم قيد  112708محل رئيسى عن تركيب وصيانه واصلح المصاعد ,بجهة محافظة الجيزة 160
ش الملك فيصل شقه بالدور الثالث  -فيصل
 - 326فيروز ابراهيم المحمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13648
ورقم قيد  112709محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة 124ش العروبه  -العمرانيه -
الجيزة
 - 327مهدي محمود على محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13649
ورقم قيد  112710محل رئيسى عن بيع اللحوم والسماك المجمده ,بجهة محافظة الجيزة ش فيل الهدى نزلة
الشطر ابو النمرس  -الجيزة
 - 328محمود اشرف على محفوظ تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13655ورقم قيد  112711محل رئيسى عن محل بيع سجائر ومعسل بالجمله ,بجهة محافظة الجيزة ش
الشهيد امين بيومي  -كوبري العريشه ابو النمرس  -الجيزة
 - 329عماد جمال محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13658
ورقم قيد  112712محل رئيسى عن فرن عيش سياحي ,بجهة محافظة الجيزة 1ش ترعه عبد العال  -مع
تقاطع العشرين  -ب الدكرور -الجيزة
 - 330جمال محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13661
ورقم قيد  112713محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 1ش محمد موسى من ش الدكتور
محمد فؤاد سعيد  -العمرانيه
 - 331هند عبده المير محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13662
ورقم قيد  112714محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة حريمي ,بجهة محافظة الجيزة 96ش الثلثيني
العمرانية
 - 332محمد منير مرتضي منير سلم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13663ورقم قيد  112715محل رئيسى عن بلياردو وبلي استيشن ,بجهة محافظة الجيزة 20ش مصرف
حموده من ش زغلول مشعل
 - 333ليلي صبري علي الحازق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13664ورقم قيد  112716محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة  6شحسن رسمي الحرانيه مصرف
السكري ابو النمرس
 - 334مصطفى احمد السيد عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13667ورقم قيد  112717محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة ش مبارك برك الخيام
 م كرداسه  -الجيزة - 335اسلم عبد البر عبد المعز عبد الحميد سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  13668ورقم قيد  112718محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الجيزة الطريق العمومي
بجوار محل كشري المير الكوم الحمر م اوسيم
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 - 336محمد عبد الرحمن الديب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13669ورقم قيد  112719محل رئيسى عن كافيه مشروبات ,بجهة محافظة الجيزة شنادي الحريه من ش
السوق م المعتمديه
 - 337عبد ا احمد سيد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13671
ورقم قيد  112720محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 3ش الحسيني  -وراق
العرب -الوراق  -الجيزة
 - 338ساره مريس بخيت اسحق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13672ورقم قيد  112721محل رئيسى عن ورشه ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش  25ينايروراق الحضر
 - 339ابراهيم احمد عبد الرحمن محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  13673ورقم قيد  112722محل رئيسى عن ورشه صيانه ميكانيكا وتركيب قطع غيار ,بجهة
محافظة الجيزة  35ش العطور  1الطالبيه فيصل
 - 340مايكل جمال نجيب عزيز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13679ورقم قيد  112724محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 24ش السيد فرحات وراق
العرب  -الوراق  -الجيزة
 - 341احمد ابراهيم محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  500.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 13681
ورقم قيد  112725محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة الجيزة  2ش طه حسين من المنشيه
وراق العرب الوراق
 - 342خالد ابو بكر محمد جاد السلمبولي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  13682ورقم قيد  112726محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة ش الشهيد محمد ابو
النجا الجيزة  -البدرشين
 - 343ابراهيم سعيد ابراهيم فرغلي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 13683ورقم قيد  112727محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة الجيزة العزيزيه  -البدرشين -
الجيزة
 - 344محمد عابدين عثمان عابدين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13733ورقم قيد  42916رئيسى آخر عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي
اخر بالعنوان/اتريس ش سكة سليم م منشأة القناطر بنشاط مكتب نقل عمال براس مال  12000جنيه
 - 345جمال صبحى محمد فرغلى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13812ورقم قيد  62254رئيسى آخر عن تعبئة وتغليف مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي
اخر بالعنوان/منطقة  312بالمنطقة الصناعية منطقة مخازن الصناعات الصغيرة مشروع الشباب بجوار مخازن 6
اكتوبر بنشاط تعبئة وتغليف مواد غذائية براس مال 10000جنيه
 - 346محمد فؤاد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13708
ورقم قيد  76994رئيسى آخر عن تربية مواشي ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/الحارة
الواحات البحرية بنشاط حظيرة تربية مواشي براس مال  50000جنيه
 - 347طارق حسن عبده محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13692
ورقم قيد  112728محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 15ش مسجد الفتح من محمد السيد
 وراق الحضر  -الوراق - 348عتابي محمد عتابي طه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13693
ورقم قيد  112729محل رئيسى عن محا بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ش العمده برطس اوسيم الجيزه
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 - 349مختار عبد العزيز جمعه عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  13694ورقم قيد  112730محل رئيسى عن مكتب انتاج حيواني وداجني ,بجهة محافظة الجيزة رقم 3
ش عباد الرحمن تقسيم الجواهر الطالبية العمرانية
 - 350شيماء ماهر احمد علي محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13695ورقم قيد  112731محل رئيسى عن مكتب تصوير مستندات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش
المدرسة العدادية وراق العرب الوراق
 - 351احمد مصطفي محمد شديد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13696ورقم قيد  112732محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  13ش ابو بكر
الصديق الهرم
 - 352هاني سيد عبد العظيم سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13697ورقم قيد  112733محل رئيسى عن مزرعة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة ش ياسمينا للعطور
بجوار عبد ا الصعيدي زاوية ابو مسلم
 - 353عبدالناصر احمد عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13699ورقم قيد  112734محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام
الطالبية
 - 354محمد عبد الرسول محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13701ورقم قيد  112735محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة ش القصر -
الواحات البحريه  -الجيزة
 - 355احمد سميح مهدي احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13702
ورقم قيد  112736محل رئيسى عن محل تجارة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الحاره  -الواحات البحريه -
الجيزة
 - 356يوسف عبد ا السيد عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13703ورقم قيد  112737محل رئيسى عن مركز طبي اسنان ,بجهة محافظة الجيزة الباويطي  -الواحات
البحريه  -الجيزة
 - 357ادهم مجدي فوزي البمبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13705ورقم قيد  112738محل رئيسى عن محل بيع محمول وصيانه المحمول والكسسوار ,بجهة محافظة
الجيزة 192ش برج اليرموك كعبيش  -الطوابق  -امام سنتر شاهين  -الجيزة
 - 358شريف اسماعيل ياسين محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13706ورقم قيد  112739محل رئيسى عن بصريات بيع نظارات ,بجهة محافظة الجيزة  55ش النادي
الرياضي الهرم
 - 359مصطفي كرم سيد يوسف جلل تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13713ورقم قيد  112742محل رئيسى عن ورشه دهانات وسمكره ,بجهة محافظة الجيزة رقم  27ش
ريحان شرقي السكه الحديد امبابه
 - 360محمد جمال شمس الدين غريب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13714ورقم قيد  112743محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة ش غريب اللبان -
متفرع من ش السيد عبد العظيم  -طناش  -الجيزة
 - 361ابراهيم عيد احمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13715
ورقم قيد  112744محل رئيسى عن توريدات عوادم غزل و نسيج ,بجهة محافظة الجيزة شقه 9مدخل ا
رقن 10الدور الخامس  -حجر الساس  -مدينة التحرير  -الجيزة
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 - 362عمر فتحي عباس اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13717ورقم قيد  112745محل رئيسى عن بيع وتجارة مهمات المكاتب ,بجهة محافظة الجيزة رقم  12ش
الشركة العالمية من ش المريوطيه فيصل
 - 363احمد محمد ابراهيم ابو حمده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13718ورقم قيد  112746محل رئيسى عن تربيه دواجن وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب محطه
ابو غالب قبل السعاف  -م القناطر  -الجيزة
 - 364تامر فتحي طوخي ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13719ورقم قيد  112747محل رئيسى عن تعبئه وبيع جميع مكسبات الطعم والتوابل ,بجهة محافظة الجيزة
5ش احمد عبد الواحد من ش سليمان جوهر  -الدقي  -الجيزة
 - 365محمود احمد حسين الرشيدي تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13721ورقم قيد  112748محل رئيسى عن صيانه و تجديد السيارات ,بجهة محافظة الجيزة 2ش موسى
ابراهيم من ش مصنع المكرونه  -المنيب  -الجيزة
 - 366شوكت فرج فراج عبد النبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13722ورقم قيد  112749محل رئيسى عن تربيه مواشي حلب ,بجهة محافظة الجيزة جزايه ش محمد جاد
بجوار مسجد المعهد  -م القناطر  -الجيزة
 - 367فاطيما جمال منصور عمر عمار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13723ورقم قيد  112750محل رئيسى عن توريدات قطع غيار الغليات ووحدات معالجه الغليات ,بجهة
محافظة الجيزة برج السعد من ش احمد راسخ كعبيش  -فيصل  -الجيزة
 - 368مجدي محمد محمد حتيته تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13725
ورقم قيد  112751محل رئيسى عن تعبئة و تغليف المواد الغذائية ,بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم  -مركز
كرداسه  -الجيزة
 - 369ساره عمر حسين نافع تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13731
ورقم قيد  112752محل رئيسى عن خياطه ,بجهة محافظة الجيزة 31ش عبد الرحمن محمد من ش فتوح
يوسف الثلثيني  -العشرين  -فيصل  -الجيزة
 - 370ميرفت سعيد محمد والى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13739
ورقم قيد  112753محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 6ش التوحيد بولق الدكرور -
الجيزة
 - 371محمود عمر عبد الرحيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13740ورقم قيد  112754محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة رقم  42ش مسجد
الرحمن من ش منصور غنام بشتيل البلد اوسيم
 - 372سماح السيد ابراهيم علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13750
ورقم قيد  112757محل رئيسى عن توريد مستحضرات تجميل و عطور و اكسسوارات ,بجهة محافظة
الجيزة 35ش جمال عبدالناصر ناهيا بولق الدكرور
 - 373عبد المعز عبد الحافظ عبد المعز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13759ورقم قيد  112758محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 25شارع حمزه البحر -
من ترعه زنين بولق الدكرور  -الجيزة
 - 374هاني لويز عبد الملك مسعد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13763ورقم قيد  112759محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة 13ش السيد محمد من بني
محمد عزبه المفتي  -الوراق  -الجيزة
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 - 375محمد محمد احمد جودة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13767
ورقم قيد  112761محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة ش المدينة المنورة بولق
الدكرور
 - 376باسم عبدالمحسن عبدالعاطي مدبولي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  13770ورقم قيد  112763محل رئيسى عن مكتب ديلفري ,بجهة محافظة الجيزة ش ابو بكر الصديق
ترعة السواحل
 - 377محمود سعيد احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13778ورقم قيد  112766محل رئيسى عن بيع قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة ش ترعة
السواحل امام عمارة عتابي وراق الحضر الوراق
 - 378عفاف شعيب عمر حسنين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13784
ورقم قيد  112770محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 1مسجد التوحيد تقسيم مديحه حمدي
 ابو مسلم  -ابو النمرس  -الجيزة - 379طارق عبد الحافظ على سيف الدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  13790ورقم قيد  112772محل رئيسى عن مطعم فراخ و كفته ,بجهة محافظة الجيزة 1ش على
ابراهيم مقله من عثمان محرم  -الطالبيه  -الجيزة
 - 380محمد احمد على احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13791
ورقم قيد  112773محل رئيسى عن سوبرماركت ,بجهة محافظة الجيزة 140ش الجامع من ش مسجد
الرحمن الكنيسه  -العمرانيه
 - 381عزت احمد عبد اللطيف ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13792ورقم قيد  112774محل رئيسى عن خرده و معادن ,بجهة محافظة الجيزة 10ش جمال عبد القادر
اخر ش المسابك  -امبابه  -الجيزة
 - 382سعد حسين سعد فرحان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13794
ورقم قيد  112776محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية يدوي ,بجهة محافظة الجيزة  8شارع حسين عبد
الوهاب من زنين بولق الدكرور الجيزه
 - 383ابتهال جمال محمود عباس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13797ورقم قيد  112777محل رئيسى عن ملبس جملة و تجزئة ,بجهة محافظة الجيزة 26ش عبدالونيس
سعد من ش زغلول الهرم
 - 384أيه خالد محمد حامد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  13802ورقم
قيد  112779محل رئيسى عن تنميه مهارات لذوي الحتياجات الخاصه فيماعدا المن والحراسه والنترنت
بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة  30شارع الصفا والمروة الطوابق فيصل الجيزه
 - 385علء احمد علي علي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13803
ورقم قيد  112780محل رئيسى عن ورشة حدادة ,بجهة محافظة الجيزة  24ش اولد كوجل متفرع من ش
الحريه بشتيل اوسيم الجيزه
 - 386محمد علي حسني علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13804
ورقم قيد  112781محل رئيسى عن ادارة صيلية بالجداك ,بجهة محافظة الجيزة  33ش المريوطية فيصل
الجيزه
 - 387وليد مفتاح فرج ابو طلس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13805ورقم قيد  112782محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة عزب عرب ابو
رواش م كرداسة
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 - 388عبدالرؤوف دردير محمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13810ورقم قيد  112785محل رئيسى عن مخبز بلدي نصف الى ,بجهة محافظة الجيزة 44ش العمده
بشتيل البلد  -الوراق
 - 389اشرف عيد سالم سلمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13814
ورقم قيد  112786محل رئيسى عن بيع موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة رقم  11ش علي احمد من ش المتربه
بشتيل اوسيم
 - 390مجدي محمد عبد الرازق احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13815ورقم قيد  112787محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 28
ش مرسى محمود من ش المعتمديه  -الجيزة
 - 391سامح وصفي قليني نصر ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13820ورقم قيد  112788محل رئيسى عن ورشة مفروشات واقمشه وملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش
رفاعي سلمه  -وراق الحضر  -الجيزة
 - 392محمد رمضان محمود على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13821ورقم قيد  112789محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار رقم 15ش
احمد حمدي البنا  -كفرطهرمس  -فيصل
 - 393طه سيد حسن عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13822
ورقم قيد  112790محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة رقم  4ش احمد عبد القادر
ش الشوربجي ش زغلول الهرم
 - 394سميح زكي عزازي بدروس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13823ورقم قيد  112791محل رئيسى عن ورشة تصنيع مفروشات وملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش
رفاعي سلمه  -وراق الحضر  -الوراق  -الجيزة
 - 395يوسف بطرس سيد مسخرون تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13824ورقم قيد  112792محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 10ش رحاب
اليمان من ش مدرسة النجاح  -وراق العرب  -الوراق  -الجيزة
 - 396انور وجدي قليني نصر ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13825ورقم قيد  112793محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 24ش رحاب
اليمان من ترعه السواحل  -وراق العرب  -الجيزة
 - 397سيد طه سيد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  13826ورقم
قيد  112794محل رئيسى عن بيع ملبس رجالي ,بجهة محافظة الجيزة 6ش محود الزاكي من خاتم المرسلين
العمرانيه  -الجيزة
 - 398نجلء حسن محمد عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 13828
ورقم قيد  112795محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 6ش اشرف هاشم  -بشتيل  -اوسيم
 الجيزة - 399رحمه حمدي كامل عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13829ورقم قيد  112796محل رئيسى عن بيع ملبس حريمي ,بجهة محافظة الجيزة 91ش محمود البنا
من ش ناهيا بولق الدكرور
 - 400حليمه السعديه محمد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13830ورقم قيد  112797محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 55ش جوهر شلبي من
زكي مطر  -امبابه
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 - 401محمد علي احمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13844ورقم قيد  104372رئيسى آخر عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 3/ش السراء طريق البراجيل اوسيم الدور الرضي بنشاط مصنع ملبس براس مال 500000جنيه
بسمة تجارية الوجه الشمالي
 - 402احمد عبد العظيم احمد مبروك تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13838ورقم قيد  112798محل رئيسى عن بيع طيور ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش الجمعيه الزراعيه
بشتيل اوسيم
 - 403محمد محمود سيد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13839ورقم قيد  112799محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار  18ش احمد
سعيد المريوطيه فيصل
 - 404وائل رمضان احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13840ورقم قيد  112800محل رئيسى عن محل بيع ملبس رجالي ,بجهة محافظة الجيزة رقم  90ش
الملك فيصل عماره المركب المريوطيه فيصل
 - 405محمد محمد محمد شرف الدين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13841ورقم قيد  112801محل رئيسى عن بيع سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش
الصفا والمروه من ش سليم اخر فيصل فيصل
 - 406مصطفي عاطف عبد القادر زيادي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  13842ورقم قيد  112802محل رئيسى عن توريد منتجات غذائية ,بجهة محافظة الجيزة  21ش 24
مديرية التحرير امبابه
 - 407السيد احمد علي سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13845
ورقم قيد  112803محل رئيسى عن مكتب تصوير مستندات لجهات ملزمه بالخصم فيماعدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة 51
ش جامعه الدول العربيه المهندسين الجيزه
 - 408محمد السيد احمد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13850ورقم قيد  112804محل رئيسى عن التوريدات والمقاولت العامة ,بجهة محافظة الجيزة  59ش خاتم
المرسلين العمرانية الغربية العمرانيه
 - 409عاشور محمد سيد عاشور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13852ورقم قيد  112805محل رئيسى عن مقاولت ورفع مخلفات ,بجهة محافظة الجيزة  21ش الزقازيق
من ش اليابان من الثلثيني القديم العمرانية الجيزه
 - 410مصطفي محمد عزت محمد الصاوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  13853ورقم قيد  112806محل رئيسى عن مكتب توريدات عامة ,بجهة محافظة الجيزة  6ش مدرسة
الورمان الفندقية كورنيش النيل طناش الوراق
 - 411جلل محمد وجدي حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13854ورقم قيد  112807محل رئيسى عن استديو تسجيلت صوتية و خدمات انتاج فني و اعلن فيماعدا
اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة ,بجهة
محافظة الجيزة  34عمارات منتصر فيصل
 - 412حمدي عبد الخالق فهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13856
ورقم قيد  112808محل رئيسى عن تسمين ثروة حيوانية ,بجهة محافظة الجيزة كفر حجازي م القناطر الجيزه
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 - 413سامح سيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13857
ورقم قيد  112809محل رئيسى عن تصنيع وتعبئة الفول السوداني والحاصلت الزراعية والمواد الغذائية,
بجهة محافظة الجيزة 16ش مسجد الفاروق قرية عبد الصمد  -المنصورية  -منشاة القناطر  -الجيزه
 - 414محمد عبد الرحمن علي عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  13858ورقم قيد  112810محل رئيسى عن ورشة الوميتال ,بجهة محافظة الجيزة  32ش نور السلم
من ش عبد الرحمن شلبي العشرين بولق الدكرور
 - 415حنان حسن السيد علي تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13860
ورقم قيد  112811محل رئيسى عن معرض موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة رقم  76ش نادي امبابه الرياضي
م التحرير امبابه
 - 416دعاء شريف ابراهيم حسن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13862ورقم قيد  112812محل رئيسى عن تجارة البقالة جملة وتجزئة ,بجهة محافظة الجيزة اتريس من
جسر النيل امام فيل بركة منشاة القناطر
 - 417حسام احمد حسنين هارون تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13863ورقم قيد  112813محل رئيسى عن مطعم مأكولت سورية ,بجهة محافظة الجيزة 1ش ترعه
السواحل وراق الحضر الوراق
 - 418احمد بيدق احمد بيدق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13865
ورقم قيد  112814محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش مسجد الحبيب من ش
احمد عرابي الجيزه
 - 419نشوي علي فتحي علي تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13866
ورقم قيد  112815محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  18ش ابو بكر الصديق من ش ابو
زيد العشرين بولق الدكرور
 - 420شيماء هاشم محمد عبد النبي هاشم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13868ورقم قيد  112816محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة الجلتمه ش داير
الناحية م منشأة القناطر الجيزه
 - 421عماد صلح الدين عبد الرحيم محمد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  13872ورقم قيد  112817محل رئيسى عن ورشة طلء أواني طهي بالجرانيت ,بجهة محافظة
الجيزة  11ش مخلوف نور الدين المساكن ب الدكرور الجيزه
 - 422أسماء حسين محمود طه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13873
ورقم قيد  112818محل رئيسى عن كوفي شوب والعاب ترفيهية ومائية ,بجهة محافظة الجيزة مدخل ابو
غالب بجوار منطقة الورش الجيزه
 - 423محرم عبد ا محمود سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13874ورقم قيد  112819محل رئيسى عن تربيه وتسمين دواجن ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب محطه
ابو غالب منشاة القناطر
 - 424احمد مسعد جابر احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13875
ورقم قيد  112820محل رئيسى عن تربية وتسمين مواشي وحلب ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمه غراب
الرياح بجوار الطريق القليمي الجيزه
 - 425بيشوي هاني فيليب نظير بولس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13877ورقم قيد  112821محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة  13ش  6أكتوبر من الثلثيني
العمرانية الجيزه

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

Page 34 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 426ايمان ناجي محمد عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13880ورقم قيد  112822محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ش الجمعية الزراعية
منشاة القناطر
 - 427محمد صالح ابراهيم السقا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13893ورقم قيد  112823محل رئيسى عن توزيع منتجات وحاصلت زراعية ,بجهة محافظة الجيزة 106
ش احمد عربي البراجيل الجيزه
 - 428شيماء علي عبد المنعم محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13896ورقم قيد  112824محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  10ش عزبه عبد ربه
متفرع من ش ترسا الرئيسي المنيب
 - 429سوميه عيد فهمي محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13897
ورقم قيد  112825محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد عباد الرحمن نزلة الشطر ابو
النمرس الجيزه
 - 430لبنه رمضان عبد المؤمن عبد الرازق تاجر فرد رأس ماله  500.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13898ورقم قيد  112826محل رئيسى عن تجارة دقيق ,بجهة محافظة الجيزة ذات الكوم منشاه القناطر
الجيزه
 - 431ادهم عبد الرحمن تمام عبد ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13901ورقم قيد  112827محل رئيسى عن مكتبه ادوات مدرسيه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  64ش ابراهيم
خله البصراوي م غ امبابه
 - 432احمد محمد نجاتي سالم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13902ورقم قيد  112828محل رئيسى عن مطعم تيك اواي ,بجهة محافظة الجيزة رقم  113ش الوحدة
امبابه
 - 433ناصر فرج ابراهيم قرقر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13903
ورقم قيد  112829محل رئيسى عن توريدات عموميه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  7ش عباس بدوي
من ش الحريه امبابه الجيزه
 - 434ليلي كرم محمد مصطفي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13904
ورقم قيد  112830محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة ش السوق
القديم م اوسيم
 - 435احمد عمر عبد النبي جمعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13914ورقم قيد  112831محل رئيسى عن بيع وتوريد جميع انواع اللحوم ,بجهة محافظة الجيزة بلوك 23
  1مساكن ساقيه مكي الجيزه - 436شهاب فتحي زكي عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13915ورقم قيد  112832محل رئيسى عن تصنيع الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش
الدكتور محمد فؤاد من مصرف الكونيسة العمرانية
 - 437حمديه عبد ا محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13916ورقم قيد  112833محل رئيسى عن مزرعه مواشي ,بجهة محافظة الجيزة طريق عاليا ابو مسلم
ابوالنمرس
 - 438ايمن عبد الساتر وليم يوسف تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13917ورقم قيد  112834محل رئيسى عن تجارة منتجات جلدية ,بجهة محافظة الجيزة ش الملكة والمير
من ش المدبح المنيب
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 - 439مجدي عبد ا شعراوي عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  13918ورقم قيد  112835محل رئيسى عن مزرعة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة مصرف ابو مسلم
الرشاح زاوية ابو مسلم الجيزه
 - 440محمد نبيل عبد اللطيف احمد عدوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  13919ورقم قيد  112836محل رئيسى عن بقالة جملة ,بجهة محافظة الجيزة  3شارع أبناء الشرقية
صفط اللبن مركز كرداسة الجيزه
 - 441أيه محمود عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  13920ورقم قيد  112837محل رئيسى عن مكتب بيع وتوريد ملبس ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش
جمال زكي امتداد الوحده ارض الحداد امبابه
 - 442سيد حسن عبد ا محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13921
ورقم قيد  112838محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  216ع حدائق
الهرام الهرم الجيزه
 - 443عماد عبد الستار حسين دومه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13923ورقم قيد  112839محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة الحاجر بجوار مركز
شباب الحاجر منشأة القناطر
 - 444احمد صلح جابر نصار تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13924
ورقم قيد  112840محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة  15و حدائق الهرام الهرم
 - 445احمد عبد الكريم عيسي محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13925ورقم قيد  112841محل رئيسى عن تصنيع الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  31ش محمود
عارف ش الشيشيني المريوطية شقة بالدور الرضي فيصل الجيزه
 - 446مصطفي صفوت عبد النعيم امام تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13928ورقم قيد  112842محل رئيسى عن بيع بالعمولة بويات ,بجهة محافظة الجيزة  255ش صلح سالم
 - 447عدلي خليفه عدلي خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 13930
ورقم قيد  112843محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  11ش يونس محمد
امتداد الوحده امبابه
 - 448جورج صفوت صبحى صموئيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13931ورقم قيد  112844محل رئيسى عن صيانة انظمة كهربائية و ميكانيكية و تكييف ,بجهة محافظة
الجيزة رقم  6بلو ك  21مدينة العمال  -منزل  - 6إمبابة
 - 449محمد احمد جبيلي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13932ورقم قيد  112845محل رئيسى عن محل مشويات ,بجهة محافظة الجيزة ش الربعين كعبيش محل
بالدور الرضي برج طيبه الجيزه
 - 450فتحي علي محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13953ورقم قيد  112855محل رئيسى عن توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة 12ش مدرسة الشروق
خلف مركز شباب ارض اللواء العجوزة
 - 451سعيد ابراهيم على حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 13935
ورقم قيد  112846محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 42ش يوسف مراد  -بولق
الدكرور  -الجيزة
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 - 452ياسر سلمه محمد عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13940ورقم قيد  112847محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة
ش عبد الحليم جداوي ارض المائه طريق برك الخيام البراجيل
 - 453خالد صابر سيد حماد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 13942
ورقم قيد  112848محل رئيسى عن توريد وصيانه الملعب التنس الرضي ,بجهة محافظة الجيزة رقم 16
ش ورشه البلط من ش جامع محمد عمران الوراق
 - 454يسري محمد عبد العزيز حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13943ورقم قيد  112849محل رئيسى عن التوريدات العامة وادارة الشركات والمقاولت دون كمبيوتر,
بجهة محافظة الجيزة  2ش عيسي عبد اللطيف المنيب
 - 455محمد جمال محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13944ورقم قيد  112850محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة الجيزة  22ش كوبري  4بجوار
الشهر العقاري الجيزه
 - 456هاله حسن عطيه يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13949ورقم قيد  112851محل رئيسى عن مكتب توريدات كهروميكانيكية ,بجهة محافظة الجيزة فيل ال
يوسف طريق ترعة المنصورية بالمنصورية مركز منشأة القناطر الجيزه
 - 457عبد المسيح عدلي اسكندر قدوس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13950ورقم قيد  112852محل رئيسى عن مكتب توريد ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  18ش ابو
سعيد وراق العرب الجيزه
 - 458محروس فتحي علي عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13951ورقم قيد  112853محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة جزيرة وراق الحضر السكه
الكبيره بجوار مسجد الصحابه الجيزه
 - 459محمد صلح مصطفي احمد صاوي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  13954ورقم قيد  112856محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وزراعية ,بجهة محافظة الجيزة 20
شارع بشندي متفرع من شارع التل وراق العرب الوراق
 - 460محمود رمضان عبد ا محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13958ورقم قيد  112857محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الجيزة 1ش السد -
العمرانيه  -الجيزة
 - 461محمد رمضان عبد الفضيل عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  13959ورقم قيد  112858محل رئيسى عن بيع وشراء وايجار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة 5ش
المام محمد عبده  -الهرم  -الجيزة
 - 462حسن محمد صابر محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 13975
ورقم قيد  112862محل رئيسى عن مصنع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش احمد المنيسي  -الطالبيه  -الجيزة
 - 463انطونيوس مجدي فوزي يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13976ورقم قيد  112863محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 15ش صقر قريش من
المدينه المنوره العمرانيه  -الجيزة
 - 464خالد محمد مصطفي حسن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13983ورقم قيد  112864محل رئيسى عن مكتبه دون الكمبيوتر والطباعة ,بجهة محافظة الجيزة رقم 40
ش مصدق الدقي
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 - 465هند مجدي مصطفي عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13984ورقم قيد  112865محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة محل  6طريق مصرف اللبيني
كفر نصار فيصل الجيزه
 - 466عماد الدين محمود محمد سيد أحمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  13986ورقم قيد  112866محل رئيسى عن بيع مواد غذائية هيلثي ,بجهة محافظة الجيزة  167د
شارع العشرين حدائق الهرام الهرم الجيزه
 - 467احمد خالد عبد العزيز القاضي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13987ورقم قيد  112867محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش علي برعي
متفرع من ش زغلول تقسيم غنيم نزله البطران الهرم
 - 468عبد الحميد الحسيني عبد الحميد مبارك تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  13988ورقم قيد  112868محل رئيسى عن محل بيع سندوتشات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش
الفاروق من الصفا والمروه فيصل
 - 469ناديه محمد حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 13989
ورقم قيد  112869محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة البعديه م
اوسيم الجيزه
 - 470محمد رجب جابر عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 13992ورقم قيد  112870محل رئيسى عن متعهد معدات مطاعم ,بجهة محافظة الجيزة ش سيف النصر من
زغلول كفر الجبل الجيزه
 - 471احمد جمال احمد غزالي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 13999
ورقم قيد  112872محل رئيسى عن مخبز سياحي حر ,بجهة محافظة الجيزة 2ش لطفي المنفلوطي  -عرب
ابو خيرش  -الجيزة
 - 472ايمان محمد عيد بركات تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14001
ورقم قيد  112873محل رئيسى عن وسيط عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 12ش التوحيد من عدوى سليم
الزهراء  -العمرانيه
 - 473مؤمن مصطفى محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14003ورقم قيد  112874محل رئيسى عن مطعم فول و طعميه ,بجهة محافظة الجيزة عمارات الفراعنه
عماره 9المجزر اللى اللبيني  -العمرانيه  -الجيزة
 - 474عبد الحليم عيد عبد الحليم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14004ورقم قيد  112875محل رئيسى عن مكتب توريد خضار وفاكهه ,بجهة محافظة الجيزة  10شارع
العتماد ساقية مكي الجيزه
 - 475امل عبد المنعم محمد محمد الكحيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  14006ورقم قيد  112876محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش الشون اوسيم
الجيزه
 - 476هاني مراد عبد القوي عطوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14012ورقم قيد  112877محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمة عزبة البيلي م
القناطر
 - 477احمد صابر عبد الفتاح عبد المحسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  14013ورقم قيد  112878محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة الجيزة  85ش صلح سالم
الجيزه
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 - 478احمد صابر احمد غنيمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14014
ورقم قيد  112879محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  4ش عبد الحميد عطيه عمرانيه
شرقيه الجيزه
 - 479ايمان فتحي كمال عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14018ورقم قيد  112880محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة  28شارع فتحي بلل متفرع من
شارع جامع الصلح منيرة غربية امبابه الجيزه
 - 480بسام اكرم حسين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14019
ورقم قيد  112881محل رئيسى عن تربيه مواشي حلب ,بجهة محافظة الجيزة بجوار المسابك  -ترعه
السواحل  -البعديه  -القيراطيين
 - 481محمد يسري حامد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14020
ورقم قيد  112882محل رئيسى عن حظيره مواشي ,بجهة محافظة الجيزة ام دينار ش محمد جاب ا  -منشاة
القناطر  -الجيزة
 - 482حسن على حسن شندي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14021
ورقم قيد  112883محل رئيسى عن حظيره مواشي ,بجهة محافظة الجيزة ذات الكوم ش مسجد شلبي  -م
منشاة القناطر  -الجيزة
 - 483بهاء الدين ابراهيم حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14023ورقم قيد  112884محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير ورخام وجرانيت ,بجهة محافظة الجيزة
ش الرئيس نزله الشطر ابو النمرس الجيزه
 - 484كريم محمد علي الدين رجب اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  14024ورقم قيد  112885محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الجيزة  65ش مني
مدينه الفردوس البراجيل م اوسيم الجيزه
 - 485اميره ثابت صديق عبد الموجود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14027ورقم قيد  112886محل رئيسى عن مطعم ماكولت شاميه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش المنشيه
برج الولء المريوطيه نزله الدائري بجوار رسلن فيصل
 - 486يوسف حسن عبد السلم يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14028ورقم قيد  112887محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  12ش
العروبه المريوطية الجيزه
 - 487محمد طه احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14029
ورقم قيد  112888محل رئيسى عن ورشه خياطه ,بجهة محافظة الجيزة ش اولد سلم الزيدديه اوسيم
 - 488محمد على عبد العزيز محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14030ورقم قيد  112889محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الجيزة 1ش قره بن شريك  -الجيزة
 - 489مدحت عادل عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14031ورقم قيد  112890محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الجيزة 5ش مكه المكرمه -
البحر العظم  -الجيزة
 - 490محمد هندي محمد محمد هندي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14032ورقم قيد  112891محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  6ش حسين عبد القادر
متفرع من ش المنشية فيصل الجيزه
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 - 491محمد فوزى عيد عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14035ورقم قيد  112893محل رئيسى عن اعمال الوميتال ,بجهة محافظة الجيزة  14ش عبد الباسط
البذيدي المنيب
 - 492هاجر مصطفى سليمان احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14038ورقم قيد  112894محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه واعمال صحيه ,بجهة محافظة الجيزة 2ش
سعيد ابو شوشه  -جزيره محمد  -الجيزة
 - 493اسماء عاشور محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14039ورقم قيد  112895محل رئيسى عن محل كشري ,بجهة محافظة الجيزة  261ش الهرم محل 8
بالدور الرضي الهرم
 - 494شاكر محمد شاكر محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14041ورقم قيد  112896محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة بهرمس مركز م القناطر
الجيزه
 - 495احمد فاروق عبده عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14043
ورقم قيد  112897محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة 5ش المدينه المنوره -
وراق العرب  -الوراق
 - 496رضوان محمد قرني محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14045ورقم قيد  112898محل رئيسى عن حلواني ,بجهة محافظة الجيزة  1ش التحرير عزبة ابو الليل ب
الدكرور الجيزه
 - 497حسام كرم كمال محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14046
ورقم قيد  112899محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة برطس ش نادي برطس  -م اوسيم -
الجيزة
 - 498احمد فتحي محمد عبد المقصود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14048ورقم قيد  112901محل رئيسى عن تجارة الخرده ,بجهة محافظة الجيزة 15ش ترعه عبد العال -
بولق الدكرور  -الجيزة
 - 499معتصم يسرى محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14051ورقم قيد  112902محل رئيسى عن تربيه مواشي حلب و تسمين ,بجهة محافظة الجيزة بجوار
مركز شباب بهرمس  -بهرمس م منشاة القناطر  -الجيزة
 - 500سيد شامي عبد ا السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14052
ورقم قيد  112903محل رئيسى عن المقاهي ,بجهة محافظة الجيزة 185ش ربيع الجيزي  -بجوار المطحن -
ساقيه مكي  -الجيزة
 - 501بيشوي فؤاد عويضه عطيه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14053ورقم قيد  112904محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 35ش عبد العزيز عامر -
وراق الحضر  -الوراق
 - 502كيرلس سمير خلف حكيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14054ورقم قيد  112905محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 3ش الحسين ترعه
السواحل  -وراق العرب  -الوراق
 - 503ايمن محمود حسن الشيخ تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14055ورقم قيد  112906محل رئيسى عن تجارة وصناعه الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 31ش
الثوره تقسيم ابو غالب نزلة السمان  -الهرم
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 - 504داليا صلح عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14056
ورقم قيد  112907محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش فلفل  -الطالبيه  0الهرم -
الجيزة
 - 505رجب على رجب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14057
ورقم قيد  112908محل رئيسى عن ادوات منزليه ,بجهة محافظة الجيزة 129ش احمد بدوي  -ابو النمرس -
الجيزة
 - 506عاطف سمير روفائيل ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14059ورقم قيد  112909محل رئيسى عن صاله جيم ,بجهة محافظة الجيزة 13ش اولد سمعان من ش
الدكتور محمد فؤاد سعيد عمرانيه  -الجيزة
 - 507سعيد عبد الرحمن احمد عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  14061ورقم قيد  112910محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة 2ش النوار من ش
الخلص  -العمرانيه
 - 508هاني ظريف نسيم مرقص تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14062ورقم قيد  112911محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 60ش سعيد عبد ا من
عدوى سليم  -عمرانيه  -الجيزة
 - 509جرجس ماهر سيدهم بقطر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14063ورقم قيد  112912محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة 27ش مكه من ش
الخلص  -عمرانيه  -الجيزة
 - 510فهد عيد سلمى ضيف ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 14064
ورقم قيد  112913محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة 18ش البحر العظم  -الجيزة
 - 511ابراهيم رجب رياض صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14065ورقم قيد  112914محل رئيسى عن استثمار عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 17ش البحر العظم -
الجيزة
 - 512اشرف احمد عبد المحسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14066ورقم قيد  112915محل رئيسى عن تجاره الحديد والصلب ,بجهة محافظة الجيزة 25ش البحر
العظم  -الجيزة
 - 513محمود عبد الستار محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14067ورقم قيد  112916محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائية ,بجهة محافظة الجيزة شارع الميره فاديه
المنصوريه الهرم  -الجيزة
 - 514عبد العظيم علي فرغلي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14179
ورقم قيد  88388رئيسى آخر عن توريد وبيع السجائر والمعسل ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 7/شارع الكباش من شارع ترعة الزمر بشتيل مركز اوسيم بنشاط توريد وبيع سجائر والمعسل براس
مال 10000جنيه
 - 515علء احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14091ورقم قيد  93234رئيسى آخر عن مصنع تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان/مصنع تصنيع وبيع ملبس بالعنوان طريق بني مجدول ابو رواش براس مال 25000جنيه
 - 516رماح احمد محمد عبد الغني تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14074ورقم قيد  112918محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة رقم  76ش
الشيخ مبروك من ش مسبك الزهر وراق الحضر الوراق الجيزه
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 - 517على سيد على الصاوي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14076ورقم قيد  112920محل رئيسى عن ادارة مطاعم ,بجهة محافظة الجيزة 198ش الملك فيصل -
الجيزة
 - 518حمدي محمد البكري عبد المحسن اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  14077ورقم قيد  112921محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة  2ش لطفي محمود من ناهيا ب الدكرور الجيزه
 - 519محمد عاشور محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14078ورقم قيد  112922محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  141ش سور المطار
م المل امبابه
 - 520احمد مجدي عبد الحميد رشدي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14081ورقم قيد  112923محل رئيسى عن توريدات عموميه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  4ش
عطيه حاره ابراهيم محمد جزار بشتيل الجيزه
 - 521احمد سيد ابراهيم خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14082
ورقم قيد  112924محل رئيسى عن تجارة وبيع الورق ,بجهة محافظة الجيزة  10ش عباد الرحمن الطريق
البيض المعتمدية امبابه
 - 522هيثم السيد السيد محمد الصعيدي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14085ورقم قيد  112925محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة محطة وطنية محور روض
الفرج ابو رواش الكيلو  28كرداسة الجيزه
 - 523مروه خليل فهمي عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14086ورقم قيد  112926محل رئيسى عن مكتبه ,بجهة محافظة الجيزة 18ش البحر العظم الجيزة
 - 524ميلد رضا شوقي نسيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14092
ورقم قيد  112927محل رئيسى عن ورشة تصنيع الموبيليا ,بجهة محافظة الجيزة  5ش الغطاوهه بجوار
الكنيسة الكوم الحمر اوسيم الجيزه
 - 525محمد المير محمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14096ورقم قيد  112928محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة ش النور متفرع
من ش اللبيني مريوطيه فيصل الجيزه
 - 526محمود يسري عبد العال محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14097ورقم قيد  112929محل رئيسى عن ادارة صيدلية بالجداك ,بجهة محافظة الجيزة  10ش مكة متفرع
من ش حمد ال ثان فيصل
 - 527ايمن السيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14098
ورقم قيد  112930محل رئيسى عن تنظيم حفلت ومطاعم وقاعات فيماعدا خدمات النترنت  /بعد الحصول
علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة بلوك  11منزل  2مدينة العمال امبابه
 - 528منصور عباس محمد عبد المقصود تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14099ورقم قيد  112931محل رئيسى عن مكتب توريد مواد بلستيكية ,بجهة محافظة الجيزة خلف
مسجد شلبي ذات الكوم منشأة القناطر
 - 529رمضان محمد عبدالعاطى رحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14100ورقم قيد  112932محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة حدائق اكتوبر
السادس من اكتوبر
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 - 530محمد صادق عبد الرحمن سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14101ورقم قيد  112933محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  33ش عثمان
محرم الهرم
 - 531سامح عزت كمال جريس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14102
ورقم قيد  112934محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  18ش
عطا خليل ارماتيوس من ش البصراوى امبابة
 - 532احمد محمد عبد ربه محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14106ورقم قيد  112935محل رئيسى عن تعئبه وتغليف مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  318ش
حمد ياسين برج الشمس امام ش الفيل فيصل
 - 533احمد سعد نبوي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14107
ورقم قيد  112936محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  5ش معهد
البحاث كورنيش النيل وراق الحضر الجيزه
 - 534محمد مصطفي توفيق الشيمي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14108ورقم قيد  112937محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة منشاة
القناطر مدينة الحلم الجيزه
 - 535محمد ابراهيم صادق احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14109ورقم قيد  112938محل رئيسى عن صالون تجميل سيدات ,بجهة محافظة الجيزة  6ش السد العالي
العين  31الدقي
 - 536عمر حسن يوسف ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14111ورقم قيد  112940محل رئيسى عن ورشة سمكرة سيارات ,بجهة محافظة الجيزة كرداسة امام
مدرسة الخطاب كرداسة
 - 537حسام عزوز عبد الله اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14112ورقم قيد  112941محل رئيسى عن بقالة وسجاير ,بجهة محافظة الجيزة  53ش هاشم الفخراني من
ش بشتيل امبابة الجيزه
 - 538حفصه اسماعيل اسماعيل على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14113ورقم قيد  112942محل رئيسى عن مخبز سياحي حر ,بجهة محافظة الجيزة ش حسن الحلواني -
ترسا  -ابو النمرس  -الجيزة
 - 539محمد رمضان عيد عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14118ورقم قيد  112943محل رئيسى عن تصوير فيديو لدي الغير  /فيما عدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  6ش ترعة عبد
العال فيصل
 - 540محمد عبد ا عبد الباري عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14119ورقم قيد  112944محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة  3ش حسن قريه
اللوتس من اللبيني ش جلل فيصل الجيزه
 - 541محمد رياض بيومي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14123ورقم قيد  112945محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 119ط هضبه الهرام -
الهرم  -الجيزة
 - 542محروس حسين طه عبد المعطي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14132ورقم قيد  112946محل رئيسى عن مكتب توريد زهور ونباتات زينة ,بجهة محافظة الجيزة
المعتمدية  5ش السوق كرداسة
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 - 543تامر فتحي حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14133ورقم قيد  112947محل رئيسى عن مزرعة مواشي وحلبه ,بجهة محافظة الجيزة طريق برطس
نزلة قنطره الخلف بعد استراحة النائب احمد يوسف الجيزه
 - 544وائل رزق روفائيل رزق تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14134ورقم قيد  112949محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة ش حلمي خليل
امام مدرسه العداديه وراق العرب الوراق
 - 545بهجت سعداوي مهدى سعداوي تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14135ورقم قيد  112950محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة 1
ش الخلص من ش القدس الكنيسة العمرانية
 - 546ميلد شفيق زكي رزق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14136
ورقم قيد  112951محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليات ,بجهة محافظة الجيزة ش امتداد ش نور الدين من
ش ترعه السواحل خلف غاز مصر وراق العرب الوراق
 - 547احمد محمد عبد الفتاح عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14143ورقم قيد  112952محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة 3ش
المشاتل  -ابو رواش  -م كرداسه  -الجيزة
 - 548مصطفي سيد مهدي سيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14148ورقم قيد  112953محل رئيسى عن تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة رقم  9مكرر ش عز الدين
عمر برج ماسه الخليج الهرم
 - 549صباح امام سلمه عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14150ورقم قيد  112956محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة ش ابو بكر الصديق اوسيم
الجيزه
 - 550خليل علي عواد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14154
ورقم قيد  112957محل رئيسى عن مشتل فاكهه ونباتات زينة ,بجهة محافظة الجيزة حوض الملح الزيدية
اوسيم الجيزه
 - 551عبد الرحمن حسين محمد شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14155ورقم قيد  112958محل رئيسى عن تجميع وبيع البان ,بجهة محافظة الجيزة رقم  15ش محمد عبد
العاطي بجوار مصنع دولسي البراجيل  -اوسيم
 - 552يحي ناصر رضا لطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14156
ورقم قيد  112959محل رئيسى عن تجاره وبيع سيارات ,بجهة محافظة الجيزة كومبره مركز كرداسه الجيزه
 - 553ابراهيم محمود هاشم مرزوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14161ورقم قيد  112960محل رئيسى عن ورشة تنجيد افرنجي ,بجهة محافظة الجيزة ش المحطه من ش
الجمهورية الزيدية م اوسيم الجيزه
 - 554روماني زكريا امين هندي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14169ورقم قيد  112961محل رئيسى عن قص وتجهيز وطباعه الورق فيماعدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت  /بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة
الجيزة رقم  8ش المعز بال وراق العرب الوراق
 - 555محمد حمدي السيد عبد المطلب ابو السعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  14172ورقم قيد  112963محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة ش
مسجد البهواشي اوسيم
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 - 556حسنين صابر علي ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14173ورقم قيد  112964محل رئيسى عن حظيرة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة اوسيم ش السلطان ابو
العل م اوسيم الجيزه
 - 557نورا السيد احمد محمد شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14174ورقم قيد  112965محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة برطس ش السيد شاهين م
اوسيم الجيزه
 - 558رزق محمود عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14176
ورقم قيد  112966محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
الحسانين مدخل ام دينار م منشاة القناطر الجيزه
 - 559عبد الناصر فوزي احمد الشيخ علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14177ورقم قيد  112967محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات دون كمبيوتر ,بجهة
محافظة الجيزة الحسانين مدخل ام دينار م منشاة القناطر الجيزه
 - 560زكريا جاد جاد ا عبيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14182
ورقم قيد  112969محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه بدون ادويه ,بجهة محافظة الجيزة  3ش موريس
الضبع عمرانية غربية الجيزه
 - 561رامي ثابت فهمي تادرس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14183
ورقم قيد  112970محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة 7ش راضي عبد
العال من عدوى سليم  -عمرانيه
 - 562مصطفي عوني نعمان حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14184ورقم قيد  112971محل رئيسى عن بيع طيور ,بجهة محافظة الجيزة رقم  20ش السادات جزيرة
الدهب
 - 563نوال حمدي عبد الله تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14187
ورقم قيد  112973محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 23ش ترعه بشتيل جامع فلفل  -م
اوسيم  -الجيزة
 - 564شيماء محمد عبد الحميد مجاور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14189ورقم قيد  112974محل رئيسى عن توريد وجبات جاهزة للكلت البيتي ,بجهة محافظة الجيزة 5
ش محمود المصري ميدان الساعة ب الدكرور الجيزه
 - 565محمود حسن محمد محمود رمضان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14190ورقم قيد  112975محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة  26ج عمارات
اليمان ش العمده خلف المطاحن فيصل شقه  502الجيزه
 - 566احمد عبد العليم صابر رسلن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14191ورقم قيد  112976محل رئيسى عن محمصات وعصائر وجيلتي ,بجهة محافظة الجيزة رقم 84
 86البحر العظم الجيزه
 - 567اسلم احمد عزالدين عبد النعيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14193ورقم قيد  112977محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 9ش كمال هريدي من ش
الدكتور  -العمرانيه  -الجيزة
 - 568ابراهيم محمد ابراهيم عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14197ورقم قيد  112978محل رئيسى عن توريد ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  6ح شحاته من
العمده الكوم الخضر الهرم
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 - 569سمير مجدي الفي بخيت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14199
ورقم قيد  112980محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  8ش عزيز
ميخائيل ارض اللواء الجيزه
 - 570عمرو محمود محمد عبد الخالق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14201ورقم قيد  112981محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات والعمال الخرسانية والتشطيبات
الداخلية والخارجية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  247ل قصر التماثيل البوابه الرابعه حدائق الهرام الجيزه
 - 571ابراهيم علء ابراهيم محمود عبد الحفيظ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  14205ورقم قيد  112982محل رئيسى عن ورشه تشغيل معادن ,بجهة محافظة الجيزة اول
طريق المنصوريه بجوار مسجد زلطه برطس م اوسيم الجيزه
 - 572الوليد صالح محمد العريق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14207ورقم قيد  112983محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة البراجيل  1ش طه
السعودي من ش احمد عرابي الجيزه
 - 573اندرو سمير خلف حنا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14208
ورقم قيد  112984محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  7ش جابر
عثمان من ش احمد ماهر فيصل الجيزه
 - 574مسعود احمد عبدالقوي سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14209ورقم قيد  112985محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة برطس
طريق المنصوريه بجوار جراج سعد بدير اوسيم الجيزه
 - 575محمود احمد محمد عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14210ورقم قيد  112986محل رئيسى عن ادارة وتجهيز المقاهي والمطاعم والفنادق والتوريدات العمومية
دون الكمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  31ش محمد عثمان من ش ناهيا ب الدكرور الجيزه
 - 576مصطفى عبده عبد القادر يونس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14211ورقم قيد  112987محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة 3ش النزهه ش ابو بكر الصديق
 الصفا والمروه  -فيصل  -الجيزة - 577احمد ابو زيد محمد ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14212ورقم قيد  112988محل رئيسى عن مكتب توريد توزيع ادوات واجهزة كهربائية وخدمات توصيل,
بجهة محافظة الجيزة البراجيل  26ش المام الحسين مدينة الفردوس اوسيم
 - 578عبير عدلي مشحوت حافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14213ورقم قيد  112989محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة القطا مركز منشاه
القناطر الجيزه
 - 579محمد عبد المؤمن سرور عدس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14215ورقم قيد  112990محل رئيسى عن مصنع حقن بلستيك ,بجهة محافظة الجيزة 1شارع جمال عبد
الناصر بجوار الدائري  -طناش  -الوراق
 - 580احمد ابراهيم محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14216ورقم قيد  112991محل رئيسى عن بيع النظارات الطبيه والشمسية ,بجهة محافظة الجيزة رقم 182
ش السودان العجوزه
 - 581امير حسني ابراهيم سليمان تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14217ورقم قيد  112992محل رئيسى عن توريد المنتجات والمكملت الغذائيه ,بجهة محافظة الجيزة  1ش
الشيخ برج مكه تقسيم محمد علي ب الدكرور الجيزه

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

Page 46 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 582رنا ياسر صابر محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14223
ورقم قيد  112994محل رئيسى عن تجارة احذيه ,بجهة محافظة الجيزة ش عبد العظيم امين العياط
 - 583سامح عبد الباقي عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14231ورقم قيد  112997محل رئيسى عن تجارة الحديد والصلب ,بجهة محافظة الجيزة 17ش البحر
العظم  -الجيزة
 - 584فؤاد احمد محمود شلبي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14232
ورقم قيد  112998محل رئيسى عن استئجار محلت ومنشات ,بجهة محافظة الجيزة 19ش البحر العظم -
الجيزة
 - 585محمد مصطفى حسين عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14233ورقم قيد  112999محل رئيسى عن مجوهرات ,بجهة محافظة الجيزة 27ش البحر العظم -
الجيزة
 - 586غاده رشدي دياب الحجر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 14234
ورقم قيد  113000محل رئيسى عن ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 29ش البحر العظم  -الجيزة
 - 587رمضان السيد عباس ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14325ورقم قيد  20119رئيسى آخر عن استصلح اراضي زراعية وعمل مشاتل وصوب زراعية ,بجهة
محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/بني سلمة مركزمنشأة القناطر بنشاط استصلح اراضي زراعية وعمل
مشاتل وصوب زراعية براس مال 200000جنيه
 - 588محمود حسن امين حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14236
ورقم قيد  113002محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة  18ش معهد البحاث البحري
وراق الحضر الوراق
 - 589طارق محمد اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14237ورقم قيد  113003محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة وتجارة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 11
ش الصلح من صلح سالم وراق الحضر الجيزه
 - 590فهمي المصيلحي فهمي المصيلحي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14241ورقم قيد  113004محل رئيسى عن توريدات مستلزمات موبايلت ,بجهة محافظة الجيزة  4ش
الملعب امام مسجد الصفا سقيل م اوسيم الجيزه
 - 591محمد محمد شفيق عصفور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14242ورقم قيد  113005محل رئيسى عن توريد حاصلت زراعية واعلف ومواد غذائية وتوريدات,
بجهة محافظة الجيزة  24ش مراد الجيزه
 - 592حسين محمد فتحي حسين السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14252ورقم قيد  113007محل رئيسى عن اكسسوارات وهدايا ,بجهة محافظة الجيزة رقم  6ش اكتوبر من
عز الدين عمر الثلثيني الجديد العمرانيه
 - 593رباب محمد غريب فرج تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14253
ورقم قيد  113008محل رئيسى عن بيع ملبس حريمي ,بجهة محافظة الجيزة  16ش برنشت من ش وليم
ناشد من ش محمد احمد فيصل الجيزه
 - 594محمود حسين شحاته ايوب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14256ورقم قيد  113009محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  1ش عباس انور من ش
كعبيش الطوابق فيصل الجيزه
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 - 595وليد احمد البنداري زكي موسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14257ورقم قيد  113010محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة 1
ش شحاته مراد من ترعة زنين ب الدكرور الجيزه
 - 596رامي بنامين غالي تاوضروس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14258ورقم قيد  113011محل رئيسى عن ادارة المطاعم والكافيهات ,بجهة محافظة الجيزة  5ش عبد البر
من ش عثمان احمد عثمان الكونيسة الطالبية الجيزه
 - 597حسن علي السيد السداوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14259ورقم قيد  113012محل رئيسى عن ملبس تجزئه ,بجهة محافظة الجيزة  1ش محمد توفيق من ش
الثلثيني العمرانيه الغربيه الجيزه
 - 598جمال حسين عبد الراضي عبد الغني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  14260ورقم قيد  113013محل رئيسى عن تجارة اللومنيوم ,بجهة محافظة الجيزة  1ش فتحي خليل
من ش ناهيا بولق الدكرور الجيزه
 - 599حازم فهيم عبد الشهيد سلمه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14266ورقم قيد  113014محل رئيسى عن خرده ,بجهة محافظة الجيزة ش رسمي مهني من ش الدكتور
محمد فؤاد سعيد العمرانية الجيزه
 - 600محمد مصطفي سيد محمد الغول تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14269ورقم قيد  113015محل رئيسى عن مقاولت عمومية واعمال ديكور ,بجهة محافظة الجيزة  4ش
صلح الدين الشربيني الندلس الهرم الجيزه
 - 601اندرو حليم ايوب حنا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14270
ورقم قيد  113016محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 17ش بورسعيد من ش المسبك -
وراق الحضر
 - 602كمال عبدالرحمن فرج محمد الوراقي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  14273ورقم قيد  113018محل رئيسى عن ورشة تشغيل اخشاب ,بجهة محافظة الجيزة 3ش
مصطفى كامل كم ش السوق القديم م اوسيم
 - 603هاني لمعي كامل واصف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14277ورقم قيد  113019محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 4ش منصور الخولي من
ش العروبه ارض الحداد  -امبابه
 - 604احمد محمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14279
ورقم قيد  113020محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه وتوريدها ,بجهة محافظة الجيزة  11ش طه طريق
البراجيل مركز اوسيم اوسيم
 - 605مينا صبري متوشلح فرج تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14287
ورقم قيد  113021محل رئيسى عن توريد مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة  2ش سيد الخطيب من
ش الثلثيني العمرانية الغربية الجيزه
 - 606الشاذلي للدوات الصحية تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14288
ورقم قيد  113022محل رئيسى عن بيع ادوات صحية ,بجهة محافظة الجيزة شارع مسجد عيسي شحاته ناهيا
مركز كرداسة
 - 607كمال صليب كمال عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14289
ورقم قيد  113023محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ومقاولت وتوكيلت تجارية وصيانه المباني
والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور واللند سكيب دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة شارع معهد البحاث وراق
الحضر الوراق الجيزه
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 - 608هاله عادل رمضان عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14290ورقم قيد  113024محل رئيسى عن دار لتدريس اللغه العربيه لغير الناطقين ,بجهة محافظة الجيزة
كوبري اولد بيومي ابو النمرس مركز الجيزة
 - 609محمد سيد فرحان عبد العال تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14291ورقم قيد  113025محل رئيسى عن خردوات وهدايا ,بجهة محافظة الجيزة  33 32الدور الرضي
فوق البدروم مول الهرامات بلزا ش  48الجيزه
 - 610محمد صلح محمد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14296ورقم قيد  113027محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
شارع جسر النيل سقيل اوسيم الجيزه
 - 611مصطفي اسامه محجوب احمد الشيمي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  14301ورقم قيد  113028محل رئيسى عن مكتب مقاولت كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد
الحاج ظريف كفر حكيم م كرداسة الجيزه
 - 612مريم مكرم لحظي يؤنس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14303
ورقم قيد  113030محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  16ش عبد الباري شراب الكوم
الخضر فيصل الجيزه
 - 613عبد المحسن عبد الشافي عثمان عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  14308ورقم قيد  113031محل رئيسى عن تجاره فاكهه ,بجهة محافظة الجيزة  2ش جسر الزيديه
مركز اوسيم الجيزه
 - 614انوار مكي محمد ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14312
ورقم قيد  113032محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  109ش محمد فؤاد سعيد العمرانية
الجيزه
 - 615محمد شاكر أبو النجا رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14316ورقم قيد  113035محل رئيسى عن مركز تجميع ألبان ,بجهة محافظة الجيزة شارع البطران بجوار
مسجد الدرس أوسيم مركز أوسيم الجيزه
 - 616داليا محمد صلح الدين احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14321ورقم قيد  113036محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  16ش محمود
يوسف متفرع من ش كفر طهرمس الطالبية الجيزه
 - 617جرجس روفائيل فايز هارون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14323ورقم قيد  113038محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الجيزة  14ش حسن هاشم
طوابق المنشية فيصل شقة بالدور الول بعد الرضي الجيزه
 - 618طلعت عادل حسن السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14327ورقم قيد  113039محل رئيسى عن معرض مراتب و مفروشات ,بجهة محافظة الجيزة 1ش عمر
بن الخطاب من ش الشهيد احمد حمدي طوابق فيصل
 - 619فرج سيد فرج محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14329
ورقم قيد  113040محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  5حارة
دقمان من ش النيل الكيت كات امبابة الجيزه
 - 620محمد رجب جمعان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14330ورقم قيد  113041محل رئيسى عن ورشة ميكانيكي ,بجهة محافظة الجيزة شبرامنت بجوار بوابة
الخير ابو النمرس الجيزه
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 - 621ابانوب وحيد رشاد صبحي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14333ورقم قيد  113042محل رئيسى عن تجارة الدهانات والحديد والبويات والتوريدات العموميه ,بجهة
محافظة الجيزة 219ح حدائق الهرام  -الهرم  -الجيزة
 - 622احمد مصطفي عبد الرازق دسوقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  14337ورقم قيد  113043محل رئيسى عن توريد قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش
محمود الديب من ش الكيلني مطار امبابه امبابه
 - 623ايمن سيد احمد سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  14341ورقم
قيد  113044محل رئيسى عن مكتب توريد منظفات ,بجهة محافظة الجيزة  16ش احمد امين من ش محمد
مبروك بشتيل م اوسيم الجيزه
 - 624عبده طه عبده حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14344
ورقم قيد  113046محل رئيسى عن بقالة وتجارة العطارة ,بجهة محافظة الجيزة ش نادي اوسيم الرياضي
اوسيم الجيزه
 - 625محمد مصطفى محمد عبد القوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14348ورقم قيد  113047محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة 13ش محمود عبد التواب
من ش الورمان اسفلت المجزر  -الجيزة
 - 626منار يحى محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14349
ورقم قيد  113048محل رئيسى عن توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة 21مكرر ش الجامع الجديد ترعه
عبدالعال ب الدكرور
 - 627صابر ابو الوفا عبد الحميد امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14350ورقم قيد  113049محل رئيسى عن ورشة تصنيع كراسي معدنيه ,بجهة محافظة الجيزة ش الصفا
والمروه  -بشتيل  -م اوسيم -الجيزة
 - 628محمد مجدي رفاعي عبده تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14352ورقم قيد  113050محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 4ش احمد عيد
همفرس بولق الدكرور
 - 629عصام احمد طاهر احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14356
ورقم قيد  113051محل رئيسى عن استصلح اراضي ,بجهة محافظة الجيزة 26البحر العظم  -الجيزة
 - 630ابراهيم نبيل السيد شحاتة تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14357
ورقم قيد  113052محل رئيسى عن محل علفة و بيع خضروات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  66ش المدرسة
 ترعة السواحل -من ش الفاضل  -إمبابة- - 631عبد الرحمن محمد حسين عبد الصمد بحيرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  14358ورقم قيد  113053محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش ابو
غزالة من ش الجمهورية  -أوسيم -
 - 632شنوده راضي عطوان مفتاح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14359ورقم قيد  113054محل رئيسى عن تجارة مواد التعبئه والتغليف ,بجهة محافظة الجيزة 1ش العهد
الجديد من م الصدر  -العمرانيه
 - 633رجب حسين موسي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14364ورقم قيد  113055محل رئيسى عن تجاره وتوزع دواجن مجمده ,بجهة محافظة الجيزة رقم 51
ش السيما بجوار مسجد الكويتي الوراق
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 - 634نهلة مراد محمد عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14365ورقم قيد  113056محل رئيسى عن مكتب مقاولت و تشطيبات ,بجهة محافظة الجيزة قرية اتريس
منشأة القناطر -
 - 635محمد حسن احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14366
ورقم قيد  113057محل رئيسى عن ورشة لصناعة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 1ساقيه البحر  -ترعة
زنين  -بولق الدكرور  -الجيزة
 - 636محمد ابراهيم محمود عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14367ورقم قيد  113058محل رئيسى عن ورشة تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة الجيزة شارع النادي
برطس  -مركز اوسيم  -الجيزة
 - 637امال يحى جباره صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14368
ورقم قيد  113059محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 5ش احمد ركابي من ش
ابراهيم جوهره  -لعبه بشتيل -م اوسيم
 - 638عادل محمد عبد السلم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14369ورقم قيد  113060محل رئيسى عن صوب زراعيه لنتاج الخضروات والفاكهه ,بجهة محافظة
الجيزة وردان بجوار السعاف  -م القناطر  -الجيزة
 - 639محمد احمد مشحوت احمد طراد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14370ورقم قيد  113061محل رئيسى عن توريدات عمومية وتصدير دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
جسر النيل بجوار جامع الرشيد اتريس م القناطر الجيزه
 - 640بدريه يحى جباره صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14371
ورقم قيد  113062محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 5ش احمد ركابي متفرع من ش
ابراهيم جوهره  -م اوسيم  -الجيزة
 - 641يسري احمد سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 14372
ورقم قيد  113063محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش سيد فؤاد من ش طريق الغاز
الوراق
 - 642هيام عبد السلم محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14373ورقم قيد  113064محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة الجيزة  12ش عمار بن ياسر متفرع
من ش حسن محمد فيصل الجيزه
 - 643ابراهيم ابو رواش عثمان عبد العليم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  14374ورقم قيد  113066محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة ش ترعه سنيه كفر
حكيم
 - 644عبير سليمان عطا ا شنود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14380ورقم قيد  113067محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 90ش الحريه -
المنيب  -الجيزة
 - 645عبدا محمد ابراهيم يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14381ورقم قيد  113068محل رئيسى عن تجارة المفروشات واعمال الديكور ,بجهة محافظة الجيزة 29ش
البحر العظم  -الجيزة
 - 646احمد ضاحي محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  2,000,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14476ورقم قيد  53634رئيسى آخر عن تربية وتسمين المواشي لنتاج اللبان واللحوم ,بجهة محافظة
الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/بهرمس مركز منشأة القناطر طريق المقابر بنشاط تربية وتسمين مواشي لنتاج
اللبان واللحوم براس مال 2000000جنيه
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 - 647روحيه شعبان محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14395
ورقم قيد  76331رئيسى آخر عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة 22ش ترسا العمومي ابو النمرس -
الجيزة
 - 648حسام رمضان يوسف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14484ورقم قيد  95935رئيسى آخر عن تصنيع مستلزمات ستائر ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 8/ش حسنين المنيب بنشاط تصنيع مستلزمات ستائر براس زمال 50000جنيه
 - 649ماجد نبيل عبد الواحد همام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14385ورقم قيد  113069محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة طناش ش
علي عبد المجيد بجوار جامع عبد ا المصري الوراق الجيزه
 - 650احمد دسوقي احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14386
ورقم قيد  113070محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة صيدا ش المقابر
صيدا اوسيم الجيزه
 - 651نبيله حسن رزق شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14388
ورقم قيد  113071محل رئيسى عن تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش منصور من ش عباس
حمزه نزله البطران الجيزه
 - 652راشد رمزي راشد عبيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14390
ورقم قيد  113072محل رئيسى عن تاجير سيارات وتوريد خردة ,بجهة محافظة الجيزة المنصورية منشاة
القناطر
 - 653محمد صلح حسن حسنين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14391ورقم قيد  113073محل رئيسى عن مكتب توريدات كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة  4شارع طه
محمود بولق الدكرور الجيزه
 - 654عصام رجب السيد امام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14396
ورقم قيد  113074محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة المنصورية
ش المغاربة منشاة القناطر
 - 655صباح احمد عبد الجواد احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14400ورقم قيد  113076محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمه بجوار مجمع
المدارس منشاه القناطر
 - 656ابراهيم سليمان السيد داود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14401
ورقم قيد  113077محل رئيسى عن وكيل فنانين ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش ابو بكر الصديق الدور
التاني غرفه من شقه العجوزه
 - 657عماد احمد سعد حواش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14402
ورقم قيد  113078محل رئيسى عن مكتب رحلت داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  40ش خطاب سيد
عبد ا العمرانيه
 - 658ايمن احمد عبد العاطي السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14404ورقم قيد  113079محل رئيسى عن ورشة نجارة وتصنيع اثاث ,بجهة محافظة الجيزة البراجيل
غرب البلد اوسيم
 - 659سيد عبدالرحيم عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14405
ورقم قيد  113080محل رئيسى عن محل اقمشة و منسوجات ,بجهة محافظة الجيزة 53ش عثمان محرم
الطالبية الهرم
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 - 660فادي فايز عبدالمالك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14407
ورقم قيد  113081محل رئيسى عن تجارة المستلزمات الطبية ,بجهة محافظة الجيزة 5ش السلم الهرم
 - 661جمال عبدالمعطي سيد عبدالمعطي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14408ورقم قيد  113082محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3عبدالغني حسن
الزهور العمرانية
 - 662عادل محمد الهادي عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14409ورقم قيد  113083محل رئيسى عن محل اقمشة و منسوجات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش سعد
امام الطالبية الهرم
 - 663احمد احمد يوسف الغزالي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14413ورقم قيد  113084محل رئيسى عن تقديم ماكولت ومشروبات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  199ش
السودان المهندسين
 - 664محمود عاصم محمود بهاء تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14414ورقم قيد  113085محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة  11ش خليل النحاس
الكوم الخضر الهرم الجيزه
 - 665ورده عبد التواب احمد قطب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14418ورقم قيد  113086محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة ش محمد
شربات زاوية ثابت م اوسيم الجيزه
 - 666جمال ابراهيم السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14419ورقم قيد  113087محل رئيسى عن محل بيتزا وفطائر ,بجهة محافظة الجيزة حارة عبد النبي يوسف
من ش محمد مبروك المتفرع من المدينة المنورة بشتيل البلد اوسيم
 - 667محمد عبد اللطيف محمد الحيوان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14420ورقم قيد  113088محل رئيسى عن بيع عطور ,بجهة محافظة الجيزة  3ش عمر طوسون محل 4
العجوزة الجيزه
 - 668معتز اسامه محمد الشاذلي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14425ورقم قيد  113089محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة رقم  55ش النادي
الرياضي برج الطباء الهرم
 - 669مؤمن علي محمد عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14426ورقم قيد  113090محل رئيسى عن مكتب توريد مواد بناء ,بجهة محافظة الجيزة  3ش احمد عرابي
البراجيل اوسيم الجيزه
 - 670عبد الرحمن مصطفي جلل عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  14427ورقم قيد  113091محل رئيسى عن تجارة وتوريد اجهزة الكترونية ,بجهة محافظة
الجيزة  8ش المروة الدقي الجيزه
 - 671محمد احمد احمد رفاعي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14431
ورقم قيد  113092محل رئيسى عن وكيل فنانين ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش ابو بكر الصديق الدور
التاني غرفه من شقه العجوزه
 - 672محمد سامي مصطفى سيد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  14432ورقم قيد  113093محل رئيسى عن بيع مصوغات ,بجهة محافظة الجيزة 2ش محمد عبدا
تقاطع ش ترعه عبدالعال  - 2ب الدكرور  -الجيزة
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 - 673علء جمعه حسن عواد مرسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14435ورقم قيد  113094محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة ش قاعه افراح بوسي -
اوسيم
 - 674امين يحي امين مرسي الدسوقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14439ورقم قيد  113095محل رئيسى عن مكتب توريد مسبوكات ,بجهة محافظة الجيزة شارع نصر
الحسباني الكوم الحمر أوسيم الجيزه
 - 675نورا اسلم عبد المنتصر محمد مقدم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  14440ورقم قيد  113096محل رئيسى عن مكتب خدمات نظافه ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
بجوار المدرسة البتدائية م منشاة القناطر الجيزه
 - 676اسلم محمد عباس شعبان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14444ورقم قيد  113097محل رئيسى عن مكتب تصدير وتوريد حيوانات ,بجهة محافظة الجيزة ابو رواش
ش مركز شباب ابو رواش الجيزه
 - 677احمد مهدي صلح احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14445
ورقم قيد  113098محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن
 31ش عبد ا الدويني من ش كامل حلمي بولق الدكرور
 - 678سامح زايد يعقوب حليم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14446
ورقم قيد  113099محل رئيسى عن تجارة وتربية الفراخ الحيه والمجمدة ,بجهة محافظة الجيزة  6ش قنا من
ش كورنيش النيل وراق الحضر الجيزه
 - 679محمود عبد الحميد محمد مهدي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14448ورقم قيد  113100محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عموميه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة رقم  15ش  6اكتوبر وراق الحضر الوراق
 - 680شوقي سمير عبد العظيم قرني تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14450ورقم قيد  113101محل رئيسى عن توريد جميع انواع اللحوم ,بجهة محافظة الجيزة  15ش رفعت
امام مدرسة شجرة الدر الجيزه
 - 681عزت محمود فيصل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14452ورقم قيد  113102محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 10ش صابر الميكانيكي -
العزبه  -الجيزة
 - 682حماده رمضان عبد الظاهر جمعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14453ورقم قيد  113103محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة
الرهاوي بجوار مسجد التوحيد منشاة القناطر
 - 683محمد عيد عبد الخالق قاسم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14455ورقم قيد  113105محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة ام دينار
بجوار الموقف منشاة القناطر
 - 684محمد محمد السيد مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14456ورقم قيد  113106محل رئيسى عن حظيره مواشي ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد المغفره برطس
اوسيم
 - 713منال عاطف انور منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14534ورقم قيد  113141محل رئيسى عن توريد توزيع قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الجيزة 3ش
اللوتس برج الجزيره متفرع من ش اللبيني من ش الجلل  -فيصل
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 - 685محمد علي حسن الخولي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14460
ورقم قيد  113108محل رئيسى عن دعايه واعلن  /فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه
والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة
رقم  14ش السلم ابو النمرس الجيزه
 - 686شعبان فرج رمضان دردير تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14462ورقم قيد  113110محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن
الخطاب من ش محمود عامر اخر سور محطة المياه وراق الحضر
 - 687صابر شعبان السيد عبد ربه المنوفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  14466ورقم قيد  113111محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب عزبه ياسين منشاة
القناطر
 - 688محمد شوقي عبد العزيز محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14473ورقم قيد  113114محل رئيسى عن محل اكسسوار حريمي ,بجهة محافظة الجيزة  3ش محمد نافع
همفرس ب الدكرور الجيزه
 - 689محمد محمود محمود مرسي عيسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  14474ورقم قيد  113115محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة
محافظة الجيزة  11ش السنهوري من ش الفكريه اوسيم الجيزه
 - 690رقيه علء الدين ناجي حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  14485ورقم قيد  113116محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة  15ش ابن رضوان الطيب
الجيزه
 - 691محمد احمد عبد السلم احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14488ورقم قيد  113117محل رئيسى عن توريدات ومقاولت ,بجهة محافظة الجيزة  79ش الشهيد احمد
حمدي مدكور فيصل الجيزه
 - 692فراج شحاته فراج زعفان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14489ورقم قيد  113118محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  2ش مستجد متفرع من
ش اولد برعي ابو النمرس الجيزه
 - 693عزه عبد الحفيظ عبد الهادي علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  14490ورقم قيد  113119محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  10ش حسين عثمان
جمال عبد الناصر عزبه المفتي امبابه
 - 694عبدا سعيد عبدا احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14492
ورقم قيد  113121محل رئيسى عن توريدات عمومية و معادن ,بجهة محافظة الجيزة 17ش الثورة الثلثيني
العمرانية
 - 695مصطفى صلح جابر النادي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14493ورقم قيد  113122محل رئيسى عن توريد و تركيب اثاث و ديكورات ,بجهة محافظة الجيزة 10ش
جمال توفيق الثلثيني العمرانية
 - 696صدام سعيد احمد علي فرح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14495ورقم قيد  113123محل رئيسى عن مشغل تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش النخيل متفرع
من كوبري العريشة ابو النمرس الجيزه
 - 697محمد جمال احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 14497
ورقم قيد  113124محل رئيسى عن معرض لتجارة السكوتر و الموتوسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة 2ش
الربعين عمرو بن العاص المطبعة فيصل
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 - 698علي عدلي عبد القوي علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14499ورقم قيد  113125محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمه م القناطر
الجيزه
 - 699مصطفي احمد السيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14501ورقم قيد  113127محل رئيسى عن عطاره وعلفه وبقاله جافه ,بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار
 12ش علي اسماعيل من ش صابر عيسي الملك فيصل
 - 700احمد محمد السيد عبد الباسط تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14502ورقم قيد  113128محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه وتنفيذ وتوريد اعمال الديكور ,بجهة
محافظة الجيزة ش ترعه السواحل طناش الوراق
 - 701هاني عبد الغني عبد القادر عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14503ورقم قيد  113129محل رئيسى عن مكتب شحن ,بجهة محافظة الجيزة  14ش خليل ابو يوسف
المساحه فيصل
 - 702حسام الدين محمد عبد الغفار عبد الغفار تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  14505ورقم قيد  113130محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة الجيزة 1ش طابا
متفرع من ش محمد حسن  -كفرطهرمس -فيصل  -الجيزة
 - 703احمد رجب يوسف احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14508ورقم قيد  113132محل رئيسى عن مكتب توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش النور
من طريق بشتيل العمومي بشتيل اوسيم
 - 704محمد عبد المجيد فايز حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14509ورقم قيد  113133محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة الجيزة كرداسة  -م كرداسة -
 - 705سعد رمضان سعد رمضان طلبه تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14510ورقم قيد  113134محل رئيسى عن مكتب نظافه وتصدير ومكافحه الحشرات والصيد ,بجهة
محافظة الجيزة  2ش قهوه الجمعه مركز كرداسه دور ارضي الجيزه
 - 706علي جمال محمود محمد سليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14516ورقم قيد  113135محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة ش مخبز
سليم اوسيم م اوسيم
 - 707وليد رمضان محمود على تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14517ورقم قيد  113136محل رئيسى عن بيع لعب اطفال وخردوات ,بجهة محافظة الجيزة  443ش
فيصل الرئيسي  -العمرانيه  -الجيزة
 - 708احمد عابد حسن عبد المولى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14519ورقم قيد  113137محل رئيسى عن مطعم بيتزا ,بجهة محافظة الجيزة 307د الضغط العالى حدائق
الهرام  -الهرم  -الجيزة
 - 709احمد سمير عبد الرازق حجاج تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 14523ورقم قيد  113138محل رئيسى عن توريدات عموميه وتسويق عقاري واداره المشروعات التجاريه
والصناعيه واعاده تنظيم الهيكل الداري والمالي للشركات وصيانه جميع وسائل النقل واداره الكافيهات والمطاعم
والملك ,بجهة محافظة الجيزة  98ش عبد المنعم رياض الدور الرضي  -العجوزه  -الجيزه
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 - 710هناء محمد السيد ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14632ورقم قيد  107775رئيسى آخر عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح
رئيسي اخر بالعنوان 11/ش ابو العل اللبان من بني محمد م غ امبابة الدور الول بعد الرضي بنشاط ورشة
ملبس جاهزة براس مال 100000جنيه بسمة تجارية ورشة الفارس لتصنيه الملبس الجاهزة
 - 711محمود احمد عفيفي يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14524ورقم قيد  113139محل رئيسى عن بقالة وعطارة وتوريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة  5ش
اليمان ترسا عمرانية
 - 712ابراهيم حسن سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14525
ورقم قيد  113140محل رئيسى عن بيع دواجن ,بجهة محافظة الجيزة ش محمد عبد الحميد البنداري  6اكتوبر
ب الدكرور
 - 714محمد رشاد محمد دسوقى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14535ورقم قيد  113142رئيسى آخر عن حلوانى ,بجهة محافظة الجيزة 5ش مصر أسيوط الزراعى
 - 715عمرو سعيد عباس توفيق تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14546ورقم قيد  113143محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة الجيزة 38شارع جابر احمد حبيب
بين السرايات  -الدقي  -الجيزة
 - 716محمد شحات محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14549ورقم قيد  113144محل رئيسى عن توريدات عموميه (توريد محاصيل زراعيه) ,بجهة محافظة
الجيزة 5شارع عمران بين السرايات  -الدقي  -الجيزة
 - 717هدير ممدوح سمير قاعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14551ورقم قيد  113145محل رئيسى عن خردوات ومنتجات ماي واي ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمه
بجوار محطه المياه منشاة القناطر  -الجيزة
 - 718احمد محمد نجاح كمال مهنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14552ورقم قيد  113146محل رئيسى عن مكتب توصيل طلبات للمنازل ,بجهة محافظة الجيزة 20ش
الخليفة من الهرم-الهرم
 - 719عبد النبي حلمي ابراهيم امبارك تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14554ورقم قيد  113147محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة  56شارع الرحمة
بجزيرة الوراق وراق الحضر
 - 720ياسر عبد العزيز عبد ا محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14556ورقم قيد  113148محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  47ش
لطفي ورداني من ش الوحدة امبابة
 - 721خالد محمد سيد احمد سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14557
ورقم قيد  113149محل رئيسى عن حلقة وقص الشعر للرجال ,بجهة محافظة الجيزة  4ش شبيطة الجديد ام
المصريين
 - 722اسامة محمد عبد ا احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14559ورقم قيد  113150محل رئيسى عن ادوات صحية وسيراميك ,بجهة محافظة الجيزة بلوك  3مساكن
ارض عزيز عزت امبابة
 - 723عماد جمال محمد زايد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14560
ورقم قيد  113151محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش رجب ابو السعود عزبة
جبريل فيصل
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 - 724فارس صابر عبد العزيز يونس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14562ورقم قيد  113152محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  7ش الغاز
بجوار شركة الغاز امام اخشاب ابو عميرة الوراق
 - 725احمد السيد عبد الستار حسن داود تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14566ورقم قيد  113153محل رئيسى عن مكتب توريدات شتلت فاكهة ونباتات الزينة والمناحل وشبكات
الري ,بجهة محافظة الجيزة برقاش بجوار مزرعة هيكل م منشأة القناطر
 - 726محمود محمدي محمد عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14567ورقم قيد  113154محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ش عيسي موسي منشأة
القناطر
 - 727اشعيا مجدى رزق برسوم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14568ورقم قيد  113155محل رئيسى عن بيع منظفات ,بجهة محافظة الجيزة  31ش محمود الحلواني من
مجمع المدارس من مستشفي الصدر العمرانية
 - 728فهيمه عز الدين عطيه ا عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  14573ورقم قيد  113156محل رئيسى عن تصنيع اثاث وموبيليا ,بجهة محافظة الجيزة  46ش الغلل
من ش الملحين من امير الجيوش الجيزة
 - 729عبد الرحمن سيد فرغلي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14577ورقم قيد  113158محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  84ش رشاح ابو عوض
كفر الجبل الهرم
 - 730عبد الفتاح احمد محمد رواش تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14578ورقم قيد  113159محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش القصر بجوار مسجد
عبد الحسيب بطيخ اوسيم
 - 731محمود رمضان محمد عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14579ورقم قيد  113161محل رئيسى عن مشتل نباتات زينة ,بجهة محافظة الجيزة اعلي الطريق الدائري
تقاطع ترعة المريوطية
 - 732كيرلس عماد سعد ابراهيم سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14582ورقم قيد  113162محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة ش احمد ربيع بجوار
الدائري البراجيل  -اوسيم  -الجيزة
 - 733عبد الرحمن محمد رجب عثمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14583ورقم قيد  113163محل رئيسى عن متجر اليكتروني ,بجهة محافظة الجيزة 46ش الحاج مبارك -
الثلثيني  -العمرانيه  -الجيزة
 - 734عزيزه مجدي عاشور يوسف تاجر فرد رأس ماله  2,000,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14588ورقم قيد  113164محل رئيسى عن تصنيع ملبس وتصدير وتوريدات عموميه ,بجهة محافظة
الجيزة ش ابراهيم عبد الباقي  -بجوار مصنع زهراتكس  -الطالبيه  -العمرانيه
 - 735ممدوح احمد ابراهيم عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14589ورقم قيد  113165محل رئيسى عن تيل فرامل ودبرياج ,بجهة محافظة الجيزة 9شارع الدسوقي -
الجيزة
 - 736خالد على احمد سلطان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14590
ورقم قيد  113166محل رئيسى عن بيع منظفات صناعيه ,بجهة محافظة الجيزة ش مرسى محمود ناصيه
شريف الطويل  -ارض اللواء  -الجيزة
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 - 737جرجس ابو الغيط سناده ذاكي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14591ورقم قيد  113167محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش احمد عرابي من
ش النيل امام مدرسة الهدى وراق العرب الوراق
 - 738نجلء فتحي احمد مصباح شعيشع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14592ورقم قيد  113168محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  1ش
عمرو بن الخطاب صفط اللبن
 - 739مجدي احمد اسماعيل محمد خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14593ورقم قيد  113169محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  2ش عياد
مرسي من ش التحرير صفط اللبن
 - 740شريف ارمانيوس شنودة يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14594ورقم قيد  113170محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 73ش جابر سعده
 2من ش عبدالرؤوف من ش الحرية بشتيل اوسيم
 - 741عبد الخالق محمد عبد الخالق دسوقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  14595ورقم قيد  113171محل رئيسى عن جزارة وتجارة مواشي لحساب الغير ,بجهة محافظة
الجيزة ش وابور الطحين من ش السنترال  -صفط اللبن  -كرداسه  -الجيزة
 - 742ايمن عبد النور يوسف عجمي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14597ورقم قيد  113172محل رئيسى عن مشغل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 24ش جامع الشيخ
فؤاد  -البصراوي  -امبابه
 - 743وسيلي فرج وسيلي قزمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14600ورقم قيد  113174محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة ش السوق
شبرامنت
 - 744سعيد محمد محمد ابو الدهب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14601ورقم قيد  113175محل رئيسى عن مكتب تصدير محاصيل ,بجهة محافظة الجيزة ش الكورنيش
شبرامنت ابو النمرس
 - 745عمرو حنفي حامد راشد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14602
ورقم قيد  113176محل رئيسى عن مكتب توريدات ,بجهة محافظة الجيزة ش الكورنيش بجوار مركز شباب
شبرامنت
 - 746اسماء عادل احمد كشك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14605
ورقم قيد  113177محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة المنصوريه  -عزبه عبد
الصمد بجوار مسجد التقوى  -مركز منشاة القناطر  -الجيزة
 - 747علء الدين سعيد عابدين سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14606ورقم قيد  113178محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة المنصوريه
الطريق العمومي بجوار صيدليه د/هاني مركز منشاة القناطر  -الجيزة
 - 748ايمن فتحي احمد عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14608ورقم قيد  113179محل رئيسى عن توزيع مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل ومبيدات
وكيماويات واغذيه وتصنيع لدى الغير وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة 4شارع عماد ابو زيد من شارع الخلص -
عمرانيه  -الجيزة
 - 749محمد خالد محمد رشاد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14609
ورقم قيد  113180محل رئيسى عن مكتب خدمه مكافحه الحشرات ,بجهة محافظة الجيزة 40ش ذكي السيسي
الثلثيني  -العشرين  -فيصل  -الجيزة
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 - 750مصطفى طارق جلل عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14610ورقم قيد  113181محل رئيسى عن مكتب مقاولت و ديكورات ,بجهة محافظة الجيزة 5ش عثمان
محرم الطالبية الهرم
 - 751عماد هاشم سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14614
ورقم قيد  113182محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 8ش خالد مكي من ش ابو زيد -
العشرين  -بولق الدكرور  -الجيزة
 - 752فادي طلعت شفيق توفيق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14615
ورقم قيد  113183محل رئيسى عن بيع دهانات ,بجهة محافظة الجيزة 12ش البحر العظم الدور الرضي -
الجيزة
 - 753احمد جمال محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14620
ورقم قيد  113184محل رئيسى عن صناعة اثاث مكتبي ونجاره ,بجهة محافظة الجيزة 2ش16ناصية طارق
شومه نزلة طناش  -الوراق  -الجيزة
 - 754محمد خلف حمدان صبره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14624ورقم قيد  113185محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الجيزة 20ح لطفى
وهيب من كامل همام  -امبابه  -الجيزة
 - 755زهير هشام احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14627
ورقم قيد  113186محل رئيسى عن مخبز عيش سياحي ,بجهة محافظة الجيزة ش سوق الحد  -المنوات -
مركز ابو النمرس  -الجيزة
 - 756السيد عثمان نصر مكي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14628
ورقم قيد  113187محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة 2حاره ابراهيم بدوى من ش
الحريه بشتيل  -الجيزة
 - 757محمود علي محمد علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14633
ورقم قيد  113188محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة 30ش المطبعة الهرم
 - 758عبد ا محمدين احمد ابو سمره تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14638ورقم قيد  113189محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة 3ش عمرو بن العاص
من البحر العظم  -الجيزة
 - 759مريم السيد حسن السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 14639
ورقم قيد  113190محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 19ش البحر العظم -
الجيزة
 - 760عارف خلف منصور رشوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14640ورقم قيد  113191محل رئيسى عن المقاولت ,بجهة محافظة الجيزة شارع ابو هريره الخرطه
الجيزة
 - 761موسى قوشتي على قوشتي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 14641ورقم قيد  113192محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة 5شارع احمد زكريا من
شارع المحطه الجيزة
 - 762كريم شوقي عبدالوهاب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14645ورقم قيد  113193محل رئيسى عن توريد ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 1ش كرداسة
السياحي الخلفي م كرداسة
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 - 763عبده محمد ثابت محمد حرب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14647ورقم قيد  113194محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة زاوية ابو مسلم الريغة
عزبة الجلحوه ابو النمرس الجيزه
 - 764محمود سميرابراهيم صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14648ورقم قيد  113195محل رئيسى عن ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  7عمارات البترول
محل  8عبد المنعم سند العجوزه
 - 765اسلم شعراوي لتجارة السيارات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14650ورقم قيد  113198محل رئيسى عن معرض لتجارة السيارات ,بجهة محافظة الجيزة الخصاص
منشأة القناطر
 - 766محمد محمود علي حامد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14651
ورقم قيد  113199محل رئيسى عن توريدات عامة دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  6ش مصطفي كمال
الحلو من ترعة السيسي الهرم الجيزه
 - 767طارق حسيني عبدالمنعم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14652ورقم قيد  113200محل رئيسى عن تجارة الستائر المكتبية ,بجهة محافظة الجيزة 18ش ترسا
العمرانية
 - 768مصطفي ماهر رشاد احمد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14655ورقم قيد  113201محل رئيسى عن خدمات وصيانة المباني ,بجهة محافظة الجيزة  4ش النزهة
ترعة زنين ب الدكرور الجيزه
 - 769علء يوسف رياض علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14656ورقم قيد  113202محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عامة دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة منديشة شارع الوحدة الواحات البحرية الجيزه
 - 770كريم محمد هاشم علي تاجر فرد رأس ماله  18,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14657
ورقم قيد  113203محل رئيسى عن بيع مشروبات وعصائر ,بجهة محافظة الجيزة  22شارع شريف من
ترسا تعاون هرم الجيزه
 - 771بيتر بهنان وهيب اسرائيل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14658ورقم قيد  113204محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة 38ش احمد حسين
عمرانيه شرقيه  -العمرانيه
 - 772ايهاب حسن محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14659ورقم قيد  113205محل رئيسى عن بيع وتوريد اجهزه كهربائية والكترونية وادوات منزلية
وتوريدات عمومية للجهزه الكهربائية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة ش الشهيد منشية البكاري طوابق فيصل
الجيزه
 - 773عبد العليم محمد عبد العليم عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  14662ورقم قيد  113206محل رئيسى عن محل تجاره ومفروشات ,بجهة محافظة الجيزة الباويطي
الواحات البحريه الجيزه
 - 774دينا سعيد حجازي حافظ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14668
ورقم قيد  113207محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  29ش
ابراهيم ابو خليل المعتمدية م كرداسة الجيزه
 - 775محمد رشاد عبد الرحمن رفاعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14670ورقم قيد  113208محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة
 34ش صالح عوده عزبة العسيلي برك الخيام م كرداسة الجيزه
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 - 776محمود خالد نور الدين محمود سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14671ورقم قيد  113209محل رئيسى عن تسويق الكتروني بالعمولة  /فيماعدا المن والحراسه والكاميرات
اللسلكيه  /بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  181ش السودان شقة مكتب رقم 3
العجوزة الجيزه
 - 777اشرف فتحي عزوز محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14673ورقم قيد  113210محل رئيسى عن بيع وشراء الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  8ش
محجوب ثابت العجوزة الجيزه
 - 778وليد عبد المنعم محمد وهبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14675ورقم قيد  113211محل رئيسى عن تجارة فاكهة وخضار ,بجهة محافظة الجيزة ش الجسر الزيدية
اوسيم
 - 779عبدالغفار محمد محمد الخولي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14683ورقم قيد  113213محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة جزاية عزبة الهالي
منشأة القناطر
 - 780عبدا نادي عبدا محمد العراقي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14684ورقم قيد  113214محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة مدينة الحلم
منشأة القناطر
 - 781اماني اسحق حبيب واصف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14685ورقم قيد  113215محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة ش المسجد الكبير منشأة
القناطر
 - 782مصطفي حماد فؤاد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14686ورقم قيد  113216محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  40ش الملك
فيصل امام ش نصر الثوره فيصل
 - 783اسماء محمود محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14691ورقم قيد  113217محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة  1ش صلح عويس من ش العروبه
امبابه الجيزه
 - 784سماح اشرف ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14693ورقم قيد  113219محل رئيسى عن ورشة تصنيع الثاث والموبيليا ,بجهة محافظة الجيزة 3ش
النور ترعه والى  -المنيب  -الجيزة
 - 785كريم نادر عبد الدايم محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14694ورقم قيد  113220محل رئيسى عن مكتب خدمات عامه ( صيانه ونظافه المنشات ) ,بجهة محافظة
الجيزة ش اولد رجب عبد الهادي من الخصاص منشاه القناطر الجيزه
 - 786رشا مبروك السيد امام تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14697
ورقم قيد  113221محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه ونقل بضائع دون كمبيوتر,
بجهة محافظة الجيزة ش مبروك حافظ مناشي البلد منشاه القناطر الجيزه
 - 787سعد طه محمد علي القشيشي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14698ورقم قيد  113222محل رئيسى عن ادارة مطاعم ,بجهة محافظة الجيزة  22شارع عبد العظيم راشد
من شارع محمد شاهين العجوزة الدور  4شقة  4الجيزه
 - 788عصام عبد البر عبد المعز عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  14699ورقم قيد  113223محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الجيزة امام مدرسه يوسف
الشافعي البتدائيه الكوم الحمر اوسيم الجيزه
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 - 789يسري فاروق قطب رجب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14701ورقم قيد  113224محل رئيسى عن ورشة حدادة ,بجهة محافظة الجيزة  71ش محمد حسن من ش
البصراوي امبابه الجيزه
J S TC - 790الجاكي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  14704ورقم
قيد  113225محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية ومعدات ثقيلة ,بجهة محافظة الجيزة  27ش
سليمان اباظة الدقي
 - 791ايمن محروس سنوسي عسران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14708ورقم قيد  113227محل رئيسى عن مكتب تسويق ادوات كتابيه ,بجهة محافظة الجيزة بلوك 31
منزل رقم  31مدينه العمال امبابه الجيزه
 - 792تامر كمال عبد العظيم الكومي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14709ورقم قيد  113228محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  4ش
دكتور عماد من ش الصفا والمروة فيصل الجيزه
 - 793محمد سمير محمد عبد الخالق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14714ورقم قيد  113229محل رئيسى عن بقالة تموينية ,بجهة محافظة الجيزة  9ش علي شحاته الكوم
الخضر الهرم
 - 794محمد عيد عثمان عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14719ورقم قيد  113230محل رئيسى عن تعبئة لحوم ,بجهة محافظة الجيزة  12ش ابو سريع صفط اللبن
ب الدكرور الجيزه
 - 795احمد سامي محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14720
ورقم قيد  113231محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 2ش عبد التواب سلمه -
وراق الحضر  -الوراق  -الجيزة
 - 796سامح علي خلف محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14721
ورقم قيد  113232محل رئيسى عن شحن اوردارات ,بجهة محافظة الجيزة  9ش مساكن جامعه القاهره ب
الدكرور الجيزه
 - 797حسن سمير عبد العظيم قرني تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14725ورقم قيد  113234محل رئيسى عن بيع وتوريد جميع انواع اللحوم ,بجهة محافظة الجيزة  51ش
رفعت امام مدرسة شجرة الدر الجيزه
 - 798صفوت رجب عبد الظاهر بيومي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14728ورقم قيد  113236محل رئيسى عن ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  6ش مدرسة الخطيب
ميت رهينة البدرشين الجيزه
 - 799علء محمود فرج سالمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14729ورقم قيد  113237محل رئيسى عن توزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة  6ش العمده من ش
كفر السلمانية وراق العرب الجيزه
 - 800محمد صالح عبد الحميد شاهين تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14734ورقم قيد  113241محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ,بجهة محافظة الجيزة  35ش
الثلثيني الجديد ابراج العمرانيه الجيزه
 - 801فادي سمير اديب فرج تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14735
ورقم قيد  113242محل رئيسى عن نظارات طبيه ,بجهة محافظة الجيزة  24ش شهاب محل رقم 106
المهندسين الجيزه
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 - 802سلمي اسامه احمد الشاذلي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14737ورقم قيد  113243محل رئيسى عن جيم ,بجهة محافظة الجيزة  9ش الكوثر العجوزة المهندسين
الدور الرضي الجيزه
 - 803ناصر عبد الفتاح عبد الخالق الخضري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  14738ورقم قيد  113244محل رئيسى عن سوبر ماركت وبقاله ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش كفر
حجازي منشاة القناطر
 - 804احمد حسن عباس رفاعي تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14739ورقم قيد  113245محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه وعلفه ,بجهة محافظة الجيزة  1ش عباس
رفاعي المجزر اللي المنيب الجيزه
 - 805حنان سيد مصطفي عبد الصالحين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  14748ورقم قيد  113247محل رئيسى عن بيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة  4ش حسين
اسماعيل متفرع من ش دكتور لشين المريوطية الجيزه
 - 806اعتماد سليمان سالم البنديري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14749ورقم قيد  113248محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 35ش سعد امام
الطالبية الهرم
 - 807نجدة ابراهيم حسن الجندي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14751ورقم قيد  113249محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام
الطالبية الهرم
 - 808وليد محروس مرشدي السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14752ورقم قيد  113250محل رئيسى عن توريد مستحضرات وادوات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة 10
ش مكه المكرمة ارض اللواء الجيزه
 - 809ابراهيم دسوقي عبد الدايم محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14753ورقم قيد  113251محل رئيسى عن مكتب خدمات نظافة ,بجهة محافظة الجيزة ش السيد ورداني
عساكر قرية الخصاص منشاة القناطر
 - 810عمر محمد عبد الباسط سلطان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14758ورقم قيد  113252محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة  24ش الحريه المنصورية ابو
النمرس الجيزه
 - 811محمود فريد عبد المنعم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14759ورقم قيد  113253محل رئيسى عن خدمات رجال العمال فى مجال الستشارات التمويلية ,بجهة
محافظة الجيزة  3ش احمد امين  -الدقى -
 - 812وائل احمد شمس الدين احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14760ورقم قيد  113254محل رئيسى عن مقاولت عامة وتشطيبات ,بجهة محافظة الجيزة  18ش الشركة
الدولية المريوطية فيصل شقة بالدور الرضي الجيزه
 - 813ابراهيم حسن عبد المحسن الجيزاوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  14761ورقم قيد  113255محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة 1ش امام عبدالحميد
من ش الغاز وراق العرب الجيزه
 - 814رزق كمال عبد الرحيم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14762ورقم قيد  113256محل رئيسى عن توريدات معادن ومواسير ونحاس الومنيوم وقطع غيار سيارات
وأدوات صحيه وجميع المواد الغذائيه وجميع اللحوم ومنتجاتها وادوات كهربائية ومنزلية وتاجير السيارات ,بجهة
محافظة الجيزة  31ش جمال عبد الناصر بشتيل البلد اوسيم الجيزه
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 - 815نرمين احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 14763
ورقم قيد  113257محل رئيسى عن توريد وصيانة اجهزة الحاسب اللى والطابعات ومشتملتها ,بجهة
محافظة الجيزة 181ش السودان بالدور 9شقه  - 18المهندسين  -الجيزة
 - 816علء فاروق راوى عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14907
ورقم قيد  36943رئيسى آخر عن تعبئة وتغليف ومواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح نشاط
رئيسي اخر بالعنوان 17/ش سيد الجويلي عمرانيه بنشاط تعبئة وتغليف ومواد غذائية وراس مال  50000خمسون
الف جنيها فقط لغير
 - 817محمد عبد الباسط محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14768ورقم قيد  113259محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش محمد سعيد من ش
المحطة اوسيم
 - 818احمد صابر عبد العزيز علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14769ورقم قيد  113260محل رئيسى عن مكتب اعمال نظافة ,بجهة محافظة الجيزة  21عمر بن الخطاب
من ش المطار امبابه الجيزه
 - 819مصطفي يوسف عبد الفتاح جميل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14770ورقم قيد  113261محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  21ش محمود
حسين كفر طهرمس شقة بالدور الثالث بعد الرضي بولق الدكرور
 - 820احمد فكري حسين عبدربه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14774ورقم قيد  113262محل رئيسى عن مكتب صيانة اجهزة تبريد و تكييف ,بجهة محافظة الجيزة 3ش
رزق احمد علي طريق كفر طهرمس بولق الدكرور
 - 821ابو السعود علي محمد حسب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14775ورقم قيد  113263محل رئيسى عن عطارة وبقالة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش جمال عبد
الناصر المنيب
 - 822رشا عبد المحسن عبد الحميد عبد الستار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  14777ورقم قيد  113264محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مواد التعبئة والتغليف ,بجهة محافظة
الجيزة  64شارع الخليفة الندلس الهرم
 - 823ايمن محمد محمود السيسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14778ورقم قيد  113265محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد اهل
السنه مصرف السطبل اوسيم
 - 824احمد علء جمال عبدالصادق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14781ورقم قيد  113266محل رئيسى عن محل اقمشة و منسوجات ,بجهة محافظة الجيزة 1ش الشاذلي
العمرانية
 - 825وليد عبدالمنعم محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14782ورقم قيد  113267محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش محمد الرفاعي برطس
اوسيم
 - 826هاجر عبد اللطيف حفني محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14783ورقم قيد  113268محل رئيسى عن صاله رياضيه للتدريب الفنون القتاليه والجمباز فيماعدا المن
والحراسه والنترنت ,بجهة محافظة الجيزة رقم 11حوض الدالي برج يوسف من شارع القدس كعبيش محل رقم 2
فيصل الجيزه
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 - 827عماد محمد صابر درويش سليمان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14784ورقم قيد  113269محل رئيسى عن كافيتريا مأكولت و مشروبات سريعة ,بجهة محافظة الجيزة
الطريق العمومي بجوار عمارة النمر برطس اوسيم
 - 828محمد احمد عباس ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14789ورقم قيد  113270محل رئيسى عن خدمات واكسسوار محمول ( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة
الجيزة  20ش النزهه زينين بولق الدكرور
 - 829احمد مهدي حسن ابو الحسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14790ورقم قيد  113271محل رئيسى عن تجارة زيوت ,بجهة محافظة الجيزة قرية الجملة علي الطريق
السريع مصر اسيوط الزراعي العياط
 - 830عبد العزيز عصام عبد العزيز علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  14791ورقم قيد  113272محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة محل  4ش  33ش
مسجد الرحمة من كعابيش الهرم
 - 831شيماء محمد محمد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14792ورقم قيد  113273محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  44شارع سعد زغلول من
ترعة السواحل وراق الحضر الجيزه
 - 832محمد جمال هشام خضر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14793
ورقم قيد  113274محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  3شارع المهندس من
جمال حياا خلف شركة الغاز جزيرة محمد الوراق الجيزه
 - 833ميلد حلمي حمور ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14794ورقم قيد  113275محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  3شارع قمر من
معهد البحاث وراق الحضر
 - 834شريف حلبي محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14795ورقم قيد  113276محل رئيسى عن النظافه والتطهير والتعقيم ومكافحه الحشرات وتوريدات وصيانة
النباتات ,بجهة محافظة الجيزة 28شارع الدرى من محمود عزمي  -الجيزة
 - 835ايمن مصطفي علي ادريس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14797ورقم قيد  113277محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة  2شارع الزهور
من شارع القصر امبابة
 - 836عامر محي الدين طه محي الدين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14798ورقم قيد  113278محل رئيسى عن توريد البواب والشبابيك يو بي في سي شيش وحصيره ,بجهة
محافظة الجيزة رقم  4ش السودان الدقي
 - 837روان صالح زكريا راغب تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14800ورقم قيد  113279محل رئيسى عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه وتوزيع السماك بالجمله,
بجهة محافظة الجيزة 8ش مسجد المغفره  -فيصل
 - 838اشرف شحاته عبد المعطي شحاته تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14802ورقم قيد  113280محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة ش عبد المنعم رياض
امام الوحدة الصحية وراق الحضر
 - 839عزت عطا ا يعقوب عطا ا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14803ورقم قيد  113281محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت ,بجهة محافظة الجيزة ش مسبك
الزهر وراق الحضر الوراق
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 - 840بسام صابر احمد عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14804ورقم قيد  113282محل رئيسى عن محل بيع منظفات صناعية ومناديل ورقيه ,بجهة محافظة الجيزة
ش محمد الربيعي بجوار نزله الدائري البراجيل
 - 841محمد محمد محمد جمعه الشيمي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14806ورقم قيد  113283محل رئيسى عن محل جزارة ,بجهة محافظة الجيزة طريق ترعة المنصورية
الشرقي بجوار مدخل رشاح عبد الله كرداسة الجيزه
 - 842احمد عبد الرحيم احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14807ورقم قيد  113284محل رئيسى عن توريدات عموميه دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  42ش
يوسف البنداري ارض اللواء ب الدكرور الجيزه
 - 843احمد سمير محمود عبدالمنعم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14808ورقم قيد  113285محل رئيسى عن محل بيع خضراوات و فاكهة ,بجهة محافظة الجيزة مدخل البلد
ابو صير البدرشين
 - 844مصباح محسب عبد السميع محسب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  14810ورقم قيد  113286محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع ,بجهة محافظة الجيزة عزبة ابو شكر
كفر حكيم كرداسة
 - 845نسرين ابراهيم سليمان مكاوي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14814ورقم قيد  113288محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 25ش حلمي خليل
من ش المدرسة العدادية وراق العرب
 - 846ناصر اسماعيل حسن حسنين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14815ورقم قيد  113289محل رئيسى عن كافتيريا للمأكولت والمشروبات ,بجهة محافظة الجيزة محل
رقم  20عمارة د عمارات الوقاف كيت كات العجوزة الجيزه
 - 847ماريان نادي أيوب ويصا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14817ورقم قيد  113290محل رئيسى عن مركز تدريب وتأهيل مهني فيماعدا والحراسه والنترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  9ش جامعه القاهرة الجيزه
 - 848عمرو فكري حسين عبد ربه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14818ورقم قيد  113291محل رئيسى عن محل حدايد ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش طلبه من ش
التحرير صفط اللبن بولق الدكرور
 - 849احمد السيد رجب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14827
ورقم قيد  113292محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  7ش درب
الشيخ كرداسة
 - 850حسام عبد ا رجب سيد حمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14832ورقم قيد  113293محل رئيسى عن محل بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة  17ش
النهضة بجوار نقطة الشرطة القصبجي الجيزه
 - 851محمد جابر ابو العل مراد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14836ورقم قيد  113294محل رئيسى عن مزرعه مواشي ,بجهة محافظة الجيزة زمام الكونيسه العمرانيه
الجيزه
 - 852جاد حسن عبد المتجلي حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14840ورقم قيد  113295محل رئيسى عن بيع خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة الجيزة البراجيل شارع
أحمد عرابي أوسيم الجيزه
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 - 853محمد محروس مبروك جلشاني تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14843ورقم قيد  113296محل رئيسى عن تجميع وبيع ألبان ,بجهة محافظة الجيزة البراجيل شارع أحمد
عرابي غرب البلد أوسيم الجيزه
 - 854محمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  14848ورقم
قيد  113298محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة ش سيد مشرف من طريق البيض  -ارض
اللواء  -الجيزة
 - 855صابرابراهيم محمد مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14849ورقم قيد  113299محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه( دون عسكريه ) ,بجهة محافظة الجيزة 24
ش ابو العنين الكونيسه الطالبيه الجيزه
 - 856كامل رشدي حنين شحاته تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14850ورقم قيد  113300محل رئيسى عن تشغيل معادن ,بجهة محافظة الجيزة برج الصدقاء ش ابو ايمن
من ش المنشية الطوابق فيصل
 - 857مصطفي عبد المنعم يونس محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14852ورقم قيد  113302محل رئيسى عن بيع فاكهه وخضروات ,بجهة محافظة الجيزة ش حنفي الونش
متفرع من ش مجمع المدارس بشتيل اوسيم
 - 858محمود بيومي عبد العزيز ابو المجد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  14853ورقم قيد  113303محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش مسجد
السلم تحت كوبري القصبجي الجيزه
 - 859اسلم عبده صديق عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14854
ورقم قيد  113304محل رئيسى عن محل البان ,بجهة محافظة الجيزة  15ش حسين كمال الدقي الجيزه
 - 860بول نخنوخ شفيق رزق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14856
ورقم قيد  113305محل رئيسى عن كوافير حريمي ,بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار  29ش احمد ماهر
اول فيصل الجيزه
 - 861فاطمة محروس محمد بدر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14860ورقم قيد  113306محل رئيسى عن توزيع مواد الغذائية والتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة رقم ش
العدل الريزونا الهرم
 - 862مينا خالد منير عبدالشهيد غالي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14902ورقم قيد  113307رئيسى آخر عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح نشاط
رئيسي اخر بالعنوان  20ش عبد المنعم سلمه الوراق بنشاط مصنع ملبس براس مال  500000خمسمائه الف
جنيه
 - 863احمد محمد محمد حسين احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14861ورقم قيد  113308محل رئيسى عن توريدات عمومية عدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة 12
مكرر ش ابراهيم بحر متفرع من ش الصفا والمروة التعاون فيصل
 - 864محمد طارق محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14862
ورقم قيد  113309محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 3ش السراء  -البراجيل -
اوسيم -الجيزة
 - 865محمد صابر رمضان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14863ورقم قيد  113310محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  2ش سيد همام الحفريه
البراجيل اوسيم الجيزه
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 - 866ندي احمد ابو المجد محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14864ورقم قيد  113311محل رئيسى عن تصنيع الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  50ش
زكي سعيد من مستشفي الصدر العمرانية
 - 867مروه على عبدالمعطي عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14865ورقم قيد  113312محل رئيسى عن بيع وتوزيع اللحوم ,بجهة محافظة الجيزة رقم  29ش الحرية
الجيزه
 - 868ابانوب سعيد يعقوب جورجي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14866ورقم قيد  113313محل رئيسى عن توريدات عمومية وادارة مطاعم دون كمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة رقم  9ش ابراهيم عطيه من ش ناهيا بولق الدكرور
 - 869السيد صبيح السيد حسن طعيمة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14867ورقم قيد  113314محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش الكفر القيراطين اوسيم
 - 870استرضينا درملي جاب ا عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  14870ورقم قيد  113316محل رئيسى عن سوبر ماركت وبقالة تموينية ,بجهة محافظة الجيزة رقم 1
ش عثمان احمد عثمان الشوربجي الكونيسه العمرانيه
 - 871عبدالرحمن محمود عبده محمود مدبولي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  14871ورقم قيد  113317محل رئيسى عن استيراد و تصدير ,بجهة محافظة الجيزة 1ش اولد
مدبولي عبيد برطس اوسيم
 - 872نيهال محسن محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14874
ورقم قيد  113319محل رئيسى عن مكتب تزين وتصميم وديكورات ,بجهة محافظة الجيزة  237ع حدائق
الهرام الهرم الجيزه
 - 873رمسيس نعيم هارون سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14875ورقم قيد  113320محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 25ش السراء من
القوميه العربيه  -امبابه  -الجيزة
 - 874عصام محمد خليفه مصطفي تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14885ورقم قيد  113321محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  23ش
ابو بكر الصديق العمرانيه
 - 875محمد رمضان احمد عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14886ورقم قيد  113322محل رئيسى عن بيع مواد غذائية جملة ,بجهة محافظة الجيزة  14ش محمد
مبروك مدرسة جاد ا من كعبيش الطوابق فيصل الجيزه
 - 876شعبان جاد الرب زناتي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14892ورقم قيد  113324محل رئيسى عن مطعم تيك اواي ,بجهة محافظة الجيزة رقم  85ش الهرم الكوم
الخضر برج كوين الهرم
 - 877احمد فتحي محمد عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14897
ورقم قيد  113326محل رئيسى عن مصنع ملبس حريمي ,بجهة محافظة الجيزة 5شارع طنطا من منشية
البكاري  -كعبيش  -فيصل  -الجيزة
 - 878عبير غطاس خليل قلدس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14904ورقم قيد  113328محل رئيسى عن توريد مواد غذائية وادارة مطاعم ,بجهة محافظة الجيزة  1ش
استوديو مصر المريوطية  -الهرم
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 - 879رامي فوزي حسن امام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14905
ورقم قيد  113329محل رئيسى عن معرض أجهزة كهربائية ومنزلية ,بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار 74
شارع الجسر بجوار مسجد نصر الدالي منشأة البكاري فيصل الجيزه
 - 880محمد حسين محمد حسنين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14908ورقم قيد  113330محل رئيسى عن بيع الدوات المنزلية والجهزة الكهربائية ,بجهة محافظة الجيزة
110شارع جسر الكنيسة المنيب
 - 881سليم سلمه ربيع سليمان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 14911
ورقم قيد  113331محل رئيسى عن حظيرة مواشي حلب وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة 24شارع الفرن من
شارع الكيلني من المطار  -امبابه  -الجيزة
 - 882ايه محمد عبد الونيس ابو العل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14912ورقم قيد  113333محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 33ش صيدلية عزه
اللبيني -الهرم - 883اسماء رمضان احمد حلمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14913ورقم قيد  113334محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 14ش البحر
العظم الجيزة
 - 884محمد صابر شحاته عبدالدايم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14916ورقم قيد  113335محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة حزاية م منشأة القناطر
 - 885محمود رجب محمود خليفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14919ورقم قيد  113336محل رئيسى عن توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة ش ابو
حجازة كرداسة م كرداسة الجيزه
 - 886اسلم فتحي عبد ا محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14920ورقم قيد  113337محل رئيسى عن توريدات زراعية ,بجهة محافظة الجيزة عزبة السلماوية
الكوبري الثاني ابو رواش م كرداسة الجيزه
 - 887اسلم السعيد محمد محمد عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  14921ورقم قيد  113338محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع ,بجهة محافظة
الجيزة شارع مسبك الزهر وراق الحضر الوراق الجيزه
 - 888مؤمن بخيت محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14922
ورقم قيد  113339محل رئيسى عن مخبوزات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش طريق سقارة مدخل الحرانية
ابو النمرس
 - 889يسري خلف محمد عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14928ورقم قيد  113340محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة  9شارع عبد الرحمن
الشيمي عزبة العسيلي برك الخيام مركز كرداسة الجيزه
 - 890عبد النعيم عبد الحفيظ عبد النعيم احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  14929ورقم قيد  113341محل رئيسى عن مقلة ,بجهة محافظة الجيزة  93أ ش احمد عرابي العجوزة
الجيزه
 - 891ايمان محمد عبد العزيز ابو لحيه تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14931ورقم قيد  113342محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة  106ش المنيرة الرئيسي امبابه
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 - 892محمد حنفي محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14932
ورقم قيد  113343محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  8ش عبد الرحمن الشيمي
عزبة العسيلي برك الخيام اوسيم
 - 893محمد روبي خميس عشماوي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14933ورقم قيد  113344محل رئيسى عن تجارة المفروشات والستيراد والتصدير ,بجهة محافظة الجيزة
ش السكه الحديد بعد المزلقان بجوار عمارة عمرو ابو النمرس الجيزه
 - 894كريم عبد المنذر محمد سعيد عبد الهادي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  14934ورقم قيد  113345محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون الكمبيوتر ,بجهة محافظة
الجيزة  1ح عطا محمد مرزوق بولق الدكرور
 - 895عادل مبروك الطرهوني جلل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14935ورقم قيد  113346محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمة عزبة البيلي
منشأة القناطر
 - 896نسيم سمير عبد الكريم كيرلس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14937ورقم قيد  113347محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  2شارع العدوية من
شارع عشرة وراق العرب الوراق
 - 897محمود ابو السعود محمود درويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14940ورقم قيد  113348محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة  165شارع الملك فيصل العريش
الهرم
 - 898مينا عماد كمال خليل سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14941ورقم قيد  113349محل رئيسى عن توريدات عمومية واداره مطاعم والكافيهات وتقديم جميع انواع
الماكولت والمشروبات عدا الكحوليات دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة رقم  8ش مكه المكرمه من ش
التحرير بولق الدكرور
 - 899محمد عبد ا عبد التواب على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14942ورقم قيد  113350محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة 2ش محمد وجيه العشرى
بولق الدكرور  -الجيزة
 - 900احمد عبد الجواد انور عبد ا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14943ورقم قيد  113351محل رئيسى عن دعايه واعلن ومقاولت عامه فيماعدا الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والنترنت وتوريد العماله  /بعد الحصول علي التراخيص اللزمه,
بجهة محافظة الجيزة رقم  199حدائق الهرام البوابه الثانية الدور الثاني الهرم
 - 901حجاج محمد عبد الشافي السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14947ورقم قيد  113352محل رئيسى عن توريدات عمومية وتوزيع سجائر بالجملة ,بجهة محافظة الجيزة
رقم  27ش عباد الرحمن من ش  6اكتوبر بولق الدكرور
 - 902السيد احمد احمد السيد جمعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14954ورقم قيد  113354محل رئيسى عن عطاره ,بجهة محافظة الجيزة  22ش محمد الشرقاوي ناصيه
ش اللبيني الهرم الجيزه
 - 903احمد سمير خليفه محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14955
ورقم قيد  113355محل رئيسى عن تجارة احذية وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة  1شارع محمد سعيد من
شارع محمد رشدي ارض الحداد امبابه الجيزه
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 - 904فرغلي سيد رمضان فرغلي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14956ورقم قيد  113356محل رئيسى عن تسويق عقاري وسمسره ,بجهة محافظة الجيزة  43ش محمود
رشدي ارض الحداد امبابه الجيزه
 - 905محمود مصطفى محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14957ورقم قيد  113357محل رئيسى عن تجارة و توزيع المواد الغذائية ,بجهة محافظة الجيزة 4ش المام
محمد عبدالطالبية
 - 906مينا سمير فكري صدف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14959
ورقم قيد  113358محل رئيسى عن مكتب توريدات و خدمات بترولية ,بجهة محافظة الجيزة 3ش الرياض
من ش عثمان محرم الطالبية
 - 907محمد ماهر محمد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14964ورقم قيد  113359محل رئيسى عن تسمين دواجن ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب منشأة القناطر
 - 908عبدالعزيز سعيد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14966ورقم قيد  113360محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة وردان منشأة القناطر
 - 909مهاب احمد محمد احمد عفيفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14969ورقم قيد  113362محل رئيسى عن بيع احذيه ,بجهة محافظة الجيزة 14ش سوريا  -المهندسين
 - 910احمد محمود ايوب علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14970
ورقم قيد  113363محل رئيسى عن كافيه ومطعم ,بجهة محافظة الجيزة 5ش الزهور من خاتم المرسلين
العمرانية
 - 911سعد عادل سعد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14972
ورقم قيد  113364محل رئيسى عن محل بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة ش شحات عبد الغني
امام المقابر الكوم الحمر الجيزه
 - 912ساميه مبروك عبد ا ابو دنيا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14973ورقم قيد  113365محل رئيسى عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية يدويا ,بجهة محافظة الجيزة
شبرامنت عزبة جحا ابو النمرس الجيزه
 - 913محمد ابراهيم علي محمد الخولي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14975ورقم قيد  113367محل رئيسى عن مكتب توريدات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  49ش الفرقان ابو
النمرس الجيزه
 - 914ايه احمد محمد بدر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  14980ورقم
قيد  113368محل رئيسى عن توريد وتجارة بطاريات وقطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة 8شارع
عمر بن العاص البحر العظم  -الجيزة
 - 915احمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الدايم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14988ورقم قيد  113369محل رئيسى عن مكتب توزيع ملبس وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة  1ش
جمال محمد عثمان جامع فلفل بشتيل امبابة الجيزه
 - 916ايهاب فرج محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14992
ورقم قيد  113370محل رئيسى عن ورشه لحام اكواب ورقيه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  4ش ابو بكر
الصديق نزلة البطران الهرم
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 - 917احمد كمال احمد رمضان تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14993ورقم قيد  113371محل رئيسى عن توريدات ومقاولت بناء وتشييد ,بجهة محافظة الجيزة  46ص
حدائق الهرام الهرم
 - 918سيد حلمي بطرس جيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14995
ورقم قيد  113373محل رئيسى عن تجارة خردة ومخلفات ,بجهة محافظة الجيزة  23شارع محمد عثمان من
شارع ترعة السواحل الغاز وراق العرب الوراق الجيزه
 - 919عبد الرؤف حسن مصطفي محمد الدعباس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  14996ورقم قيد  113374محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة عزبة
الطراف كومبرة م كرداسة الجيزه
 - 920اكرام كرم محمود عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14998ورقم قيد  113376محل رئيسى عن تجميع وبيع البان ,بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش  9من ش
العشرين م اوسيم الجيزه
 - 921ناصر عرفه السيد الحداد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 14999ورقم قيد  113377محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة ش العزيري من ش
سعد زغلول اوسيم
 - 922محمود اسامه سيد زياده تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15000
ورقم قيد  113378محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة طريق
اللبيني ناهيا الجيزه
 - 923ايمن صبري عبد العليم عبد السلم رشوان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  15002ورقم قيد  113379محل رئيسى عن استيراد وتصدير وتوكيلت ,بجهة محافظة الجيزة 9
ش المصري من ش عثمان محرم الطالبية الهرم
 - 924عبد اللطيف كامل عبد الصمد حمزه عبيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  15003ورقم قيد  113380محل رئيسى عن تنميه بشريه في مجال التأهيل وتدريب انظمه الجوده
فيماعدا والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة  2ش عبد الصمد حمزه
من ش المقرونه من الشارع الرئيسي م منشأة الجيزه
 - 925علي ابو الغيط علي محمد العرج تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15006ورقم قيد  113381محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد ابو بكر الصديق طموه
مركز ابو النمرس مركز الجيزة
 - 926ندي ابراهيم عبد الرحمن محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15008ورقم قيد  113383محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة ش محمد عيسي الحريه
بشتيل م اوسيم الجيزه
 - 927ياسر عادل فرحات سيد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15009
ورقم قيد  113384محل رئيسى عن مخللت ,بجهة محافظة الجيزة  334ش النيل الكيت كات امبابه الجيزه
 - 928مرفت رجب السيد فرج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15013
ورقم قيد  113385محل رئيسى عن حظيرة مواشي حلب وتسمين ,بجهة محافظة الجيزة طريق مركز اوسيم
الجديد بجوار المرور م اوسيم الجيزه
 - 929محمد خالد والي خالد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15014
ورقم قيد  113386محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الجيزة  328ش الهرم الرئيسي الهرم الجيزه
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 - 930علي عبد الحميد امين علي السيسي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  15016ورقم قيد  113388محل رئيسى عن تجارة اعلف وحبوب ونخالة ,بجهة محافظة الجيزة
الطريق العمومي برطس
 - 931احمد طلعت ناجح خلف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15018
ورقم قيد  113390محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  37شارع المنشية الجديدة وراق
العرب الجيزه
 - 932محمد عوض ابراهيم مفتاح تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15019ورقم قيد  113391محل رئيسى عن محل ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  19ش المدرس عثمان
محرم طالبيه عمرانيه
 - 933معرض عوض للنجف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15020
ورقم قيد  113392محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الجيزة  24ش محمد محمود من
ش ناهيا بولق الدكرور
 - 934عبد الرحمن يحيي ابو المجد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15021ورقم قيد  113393محل رئيسى عن مكتب تصدير وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة شارع سرور
من شارع الكولدير ساقية مكي الجيزه
 - 935طه سعد عبد المجيد عبد الصمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15023ورقم قيد  113394محل رئيسى عن بيع سجاير ,بجهة محافظة الجيزة  12عمارات مصر للتعمير
ارض الجمعيه امبابه
 - 936مارسه مختار حنا جورجي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15025ورقم قيد  113395محل رئيسى عن بقاله والبان ,بجهة محافظة الجيزة  6ش احمد اسماعيل من ش
كعبيش الطوابق فيصل الجيزه
 - 937هدى خميس حسين حسنين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15026ورقم قيد  113396محل رئيسى عن حظيرة مواشى ,بجهة محافظة الجيزة قرية الختصاص  -منشأة
القناطر -
 - 938ندى أشرف عبد ا عبد الغنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15027ورقم قيد  113397محل رئيسى عن مأكولت و وجبات سريعة ,بجهة محافظة الجيزة  8ج شارع
مهران من سعد بن أبى وقاص  -الهرم -
 - 939رشا جمال الدين عمر احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15045ورقم قيد  113401محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة 2ش متولى الشعراوي ش
العروبه القوميه العربيه  -وراق العرب  -الوراق
 - 940احمد صلح الدين بكر اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15046ورقم قيد  113402محل رئيسى عن توريدات خضار ,بجهة محافظة الجيزة  2ش عباس انور
المريوطيه فيصل
 - 941احمد ثابت مسعود احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15050
ورقم قيد  113403محل رئيسى عن محل بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة الجيزة الباويطي الواحات البحريه
 -الواحات البحريه
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 - 942السيد احمد محمود السيد تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15053ورقم قيد  113404محل رئيسى عن تصدير وتجارة دوليه في مختلف المجالت التجاريه و التجاره
المحليه والدويه الطبيه ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والتوريدات العموميه واللحوم والدواجن ومعدات
المصانع والمنتجات الرمليه والتجاره لحساب الغير والمواد الخام ومايشملها ,بجهة محافظة الجيزة شارع عبدالهادي
حسن اللبيني الهرم
 - 943حسين عبد السلم سويلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 15055
ورقم قيد  113405محل رئيسى عن رحلت داخليه ,بجهة محافظة الجيزة 18ش البحر العظم  -الجيزة
 - 944طه سعد عبد المجيد عبد الصمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15059ورقم قيد  113406محل رئيسى عن بيع سجائر ,بجهة محافظة الجيزة  12ش عمارات مصر
للتعمير  -أرض الجمعية  -إمبابة -
 - 945عاطف عبد الهادي على اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15060ورقم قيد  113407محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة 19ش البحر العظم  -الجيزة
 - 946ياسين محمد عبد النعيم محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15061ورقم قيد  113408محل رئيسى عن مخبز ,بجهة محافظة الجيزة 11شارع عثمان محرم الطالبيه -
الهرم  -الجيزة
 - 947وجيه احمد محمد حسن الصيفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15078ورقم قيد  2493رئيسى آخر عن ورشة رخام وجرانيت وتركيب وتوريد الجرانيت ,بجهة محافظة
الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/اسكر الطريق العمومي الصف بنشاط ورشة رخام وجرانيت وتركيب وتوريد
الجرانيت براس مال 50000جنيه
 - 948اسماء طاهر محمد الزيني تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15064ورقم قيد  113409محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات وتأجير معدات ثقيلة للغير ولحساب
الغير دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة رقم  6ش التحرير الدور  13الدقي
 - 949سامي عبد المنعم علي محمد قناوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15065ورقم قيد  113410محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش
العمده من ش عبد المنعم رياض وراق الحضر الوراق
 - 950مصطفي محمود احمد عبد العال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15067ورقم قيد  113411محل رئيسى عن مزرعة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة  6شارع الورمان تراب
من المجزر اللي المريوطية الهرم الجيزه
 - 951نجلء فتحي السيد عبد الونيس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15068ورقم قيد  113412محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمه بجوار
الجامع الكبير مركز منشاه القناطر الجيزه
 - 952محمد عبد الغني عبد الرحيم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  15073ورقم قيد  113413محل رئيسى عن دعايه واعلن  /فيماعدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف  /بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  16ش احمد
القليوبي وراق العرب الوراق
 - 953جمال محمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15074ورقم قيد  113414محل رئيسى عن مقهي ,بجهة محافظة الجيزة شارع الربعين من شارع عمرو
بن العاص فيصل برج المراء فيصل الجيزه
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 - 954سالم كريم محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15079
ورقم قيد  113415محل رئيسى عن مشغل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  24ش حسن عبد العزيز من
ش المصرف بولق الدكرور
 - 955خالد احمد محمد الهادي السيد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15080ورقم قيد  113416محل رئيسى عن توريدات عمومية ومستلزمات طبية وادارة وتشغيل وتأسيس
وتجهيز منشات طبية وهذا ينحصر في المعاملت المالية والحسابية والدارية ( ماعدا الشراف الطبي وتجارة
وتصنيع الدوية ومجالت الكمبيوتر ومواد الدعاية والعلن ) ,بجهة محافظة الجيزة  2حارة عبد العليم من ش
المنيرة الرئيسي امبابه
 - 956نبيل خضر عبد الغني سعد عيسي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  15082ورقم قيد  113417محل رئيسى عن مكتب توريد فاكهة وخضروات ومحاصيل زراعية ,بجهة
محافظة الجيزة رقم  2ش جامع النصر المنصورية منشأة القناطر
 - 957محمد علي السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15083
ورقم قيد  113418محل رئيسى عن مكتب توريد كاميرات ( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة الجيزة  12شارع
الثلثيني العمرانية الغربية الجيزه
 - 958عبد الرحمن رشاد حامد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15087ورقم قيد  113419محل رئيسى عن كافيه ومطعم ,بجهة محافظة الجيزة  30شارع سوريا المهندسين
العجوزة الدور الرضي الجيزه
 - 959ابراهيم مكرم عويضه بخيت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15093ورقم قيد  113421محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة  1ش سهل حمزة
الكوم الخضر الهرم
 - 960هويدا دسوقي علي دياب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15094
ورقم قيد  113422محل رئيسى عن بيع ملبس حريمي وطرح ,بجهة محافظة الجيزة  2ش ابو بكر الصديق
وراق الحضر الوراق الجيزه
 - 961ابراهيم عطيه نور الدين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15095ورقم قيد  113423محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة
 25ش الجهيني من الثلثيني العمرانية الجيزه
 - 962عمرو جابر مصطفي النحاس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15096ورقم قيد  113424محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة الجيزة  32شارع محمد متولي
الشعراوي من شارع عدوى سليم عمرانية
 - 963صلح سعد عبد الكريم بشاره تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15098ورقم قيد  113425محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة ش
مصطفي زيتونه من كورنيش النيل وراق الحضر الوراق الجيزه
 - 964سامح ابو بكر احمد عيسوي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15101ورقم قيد  113426محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة  47ش ترعه الزمر
العمرانيه الجيزه
 - 965زينهم عبد العليم احمد لشين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15102ورقم قيد  113427محل رئيسى عن محل عطارة وعلفة وبقوليات ,بجهة محافظة الجيزة رقم 118
ش ترعه الزمر القصبجي الجيزه
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 - 966باسم حسن محمد علي شرف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15106ورقم قيد  113428محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة رقم  310أ
حدائق الهرام الهرم
 - 967نبيل احمد حسين عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15107ورقم قيد  113429محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة بجوار قهوة العربي برطس
اوسيم الجيزه
 - 968محمد رمضان ابراهيم الرشيدي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15108ورقم قيد  113431محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائية والتوريدات العمومية دون كمبيوتر ,بجهة
محافظة الجيزة ش احمد السباك ارض اللواء امبابه
 - 969دعاء عبد ا احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15109ورقم قيد  113432محل رئيسى عن مكتب رحلت وتوريدات ,بجهة محافظة الجيزة ش معمل اللبن
برك الخيام كرداسة
 - 970عمرو فاروق رمضان بسيوني تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15110ورقم قيد  113433محل رئيسى عن بيع قطع غيار تكييف وتبريد ,بجهة محافظة الجيزة  55ش
النادي الرياضي برج الطباء فيصل الجيزه
 - 971احمد محمد موسي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15111
ورقم قيد  113434محل رئيسى عن توريد وتجارة قطع غيار التكييف ,بجهة محافظة الجيزة  167ش الملك
فيصل ناصية ش الشيخ رجب فيصل الجيزه
 - 972احمد السيد مختار يسن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15115
ورقم قيد  113435محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  15ش ترعه
السواحل وراق الحضر الوراق الجيزه
 - 973سيف الدين احمد عبد الرسول محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15116ورقم قيد  113436محل رئيسى عن توريد اعمال يدويه واكسسوارات ,بجهة محافظة الجيزة  5ش
احمد نجيب الدور بعد الرضي اللبيني فيصل الجيزه
 - 974مهاب رجب عبد المعبود احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15117ورقم قيد  113437محل رئيسى عن تجارة وتجميع اللبان ومنتجاتها ,بجهة محافظة الجيزة الطريق
العمومي بجوار مسجد العفيفي برطس
 - 975علء اسماعيل عبد الحفيظ مطاوع تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15121ورقم قيد  113438محل رئيسى عن توريدات عامة ( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة الجيزة  17ش
محمد القشلن بولق الدكرور الجيزه
 - 976ابو عمر لتوزيع المواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15123ورقم قيد  113439محل رئيسى عن مكتب توزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة الطريق الجديد
العمومي المنصورية شبرامنت ابو النمرس
 - 977احمد عبد ا محمد المهدي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15124ورقم قيد  113440محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة الجيزة
 45شارع السادات أرض اللواء الجيزه
 - 978متولي ربيع متولي موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15126ورقم قيد  113441محل رئيسى عن مكتب مقاولت حفر و نقل مخلفات ,بجهة محافظة الجيزة عزبة
جلل دات الكوم مركز منشأة القناطر
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 - 979شريف عبدالسميع عبدالمحسن يوسف تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  15129ورقم قيد  113442محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 10ش مكرر
الميثاق ارض الجمعية امبابه
 - 980ماجد وهبه خليفة وهبه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15130
ورقم قيد  113443محل رئيسى عن توريد ورق دشت للقطاع العام ,بجهة محافظة الجيزة  1حارة خليفة وهبة
من ش البصراوي امبابة
 - 981سامح حسني شاكر سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15131
ورقم قيد  113444محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة ش علي سلمة من ش الحرية بشتيل
مركز اوسيم
 - 982صلح شعبان قرني عبد العال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15134ورقم قيد  113446محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة 16ش عبد الفتاح شعراوي
امتداد عبد العزيز طناش  -الوراق  -الجيزة
 - 983اسلم احمد محمد علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15135
ورقم قيد  113447محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  1ش احمد اسماعيل عماره  6عبد
الباري شراب محل رقم  4فيصل الجيزه
 - 984جرجس فارس بكالس بولس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15137ورقم قيد  113448محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الجيزة 8ش علي سلمة من ش
الحرية بشتيل
 - 985مهاب رجب عبد المعبود احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15139ورقم قيد  113449محل رئيسى عن تجارة وتجميع اللبان ومنتجاتها ,بجهة محافظة الجيزة الطريق
العمومي بجوار مسجد العفيفي برطس
 - 986طه رفعت طه السيد النحاس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15145ورقم قيد  113451محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ( دون كمبيوتر ) ,بجهة
محافظة الجيزة رقم  15ش المطار من المنيرة الغربية امبابه
 - 987احمد محمد عبد الغفار بدوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15150ورقم قيد  113452محل رئيسى عن بيع وتوزيع المنظفات المنزلية ,بجهة محافظة الجيزة رقم 52
ش كمال عدوان متفرع من ش العتماد امبابه
 - 988جرجس مجدي جرجس اسكندر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15153ورقم قيد  113453محل رئيسى عن ورشة نجارة وموبيليا ,بجهة محافظة الجيزة  3ش السلم خلف
الشوربجي الكونيسة العمرانية الجيزه
 - 989هاني حبيب سعيد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15154ورقم قيد  113454محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش مسجد
الشراف من ش عبد ا واعر الكونيسه العمرانيه
 - 990فوزي سلمه على محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15156
ورقم قيد  113455محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة الجيزة 12ش قره بن شريك الجيزة
 - 991محمد عبد السلم تمام سيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15158ورقم قيد  113457محل رئيسى عن توريد وصيانة ماكينات التصوير ومستلزماتها بعد الحصول
علي التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش حسن الصبان فيصل ناصية الشارع مسجد المدينة
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 - 992سامح جمعه محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15161ورقم قيد  113458محل رئيسى عن مقاولت واعمال متكامله ,بجهة محافظة الجيزة 5ربيع الجيزي
 الجيزة - 993محمد محمدى حامد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15162ورقم قيد  113459محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عمومية ,بجهة محافظة الجيزة رقم 6
ش فوزى عمران كفر السلمانية وراق العرب الوراق
 - 994وفاء حسني عبد النبي علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15170ورقم قيد  113461محل رئيسى عن ورشة سروجي سيارات ,بجهة محافظة الجيزة  67ش  6اكتوبر
امام المشتل البراجيل م اوسيم الجيزه
 - 995شهاب عبد ا شهاب الدين علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15171ورقم قيد  113462محل رئيسى عن مغسلة واعمال صباغة ,بجهة محافظة الجيزة ش الوحدة
الصحية جزيرة محمد بجوار فرن السلموني الوراق
 - 996ياسر احمد محمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15172
ورقم قيد  113463محل رئيسى عن خرده وجميع المخلفات ,بجهة محافظة الجيزة  2ش عمرو بن العاص
ارض الجمعية امبابه الجيزه
 - 997مها مختار سعد حفني تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15173
ورقم قيد  113464محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية وخدمات نظافة وادارة كافيتريات والمقاولت
دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة  4شارع النور النبوي الشريف وراق العرب الوراق الجيزه
 - 998طارق مأمون حسين مأمون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15174ورقم قيد  113465محل رئيسى عن تجارة قطع غيار االسيارات ,بجهة محافظة الجيزة  20ش
النصر المطبعة الهرم
 - 999محمد عبد النبي عبد المنعم خليل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15179ورقم قيد  113466محل رئيسى عن محل بيع اسماك ,بجهة محافظة الجيزة  8ش اللبيني الرئيسي
بجوار مدرسة علوي للغات محل بالدور الرضي الجيزه
 - 1000علء حسين محمد بدوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15180ورقم قيد  113467محل رئيسى عن خدمات رياضيه ادارة و تأجير الماكن الرياضيه ,بجهة محافظة
الجيزة ش فاروق حرب بولق الدكرور
 - 1001نادي عبد الحميد عبد الوهاب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  15182ورقم قيد  113468محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة
الجيزة منشاة القناطر بجوار المطافي منشاة القناطر جيزه
 - 1002سيد سعيد سيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15191
ورقم قيد  113469محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش احمد نجيب من
ش اللبيني فيصل
 - 1003ايمن جمعه زكي على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15193
ورقم قيد  113471محل رئيسى عن توريدات عامه ,بجهة محافظة الجيزة 17ش البحر العظم  -الجيزة
 - 1004طه السيد محمد دنيا تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15198
ورقم قيد  113473محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة ش الثار كرداسه  -الجيزة
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 - 1005عبد العال مصطفى لبيب عبد العال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  15199ورقم قيد  113474محل رئيسى عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة الجيزة 3شارع ترعه
المنصوريه  -بجوار المدبح  -كرداسه  -الجيزة
 - 1006محمد عبد الرحيم محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15201
ورقم قيد  113475محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة منشاة دهشور  -البدرشين
 - 1007ايمان عماد الدين رمضان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15202ورقم قيد  113476محل رئيسى عن تربيه مواشي حلب ,بجهة محافظة الجيزة القرايطين  -البعديه
ش المسابك  -م اوسيم  -الجيزة
 - 1008منصور رمضان اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15203ورقم قيد  113477محل رئيسى عن حظيرة مواشي ,بجهة محافظة الجيزة برطس ش عتابي محمد
بجوار مسجد احمد جاد  -اوسيم  -الجيزة
 - 1009يحى دسوقي شعبان على عامر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15204ورقم قيد  113478محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة اوسيم طريق كوبرى
الصفيره  -بجوار مستودع النابيب  -الجيزة
 - 1010محمود عبد الباسط محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15206ورقم قيد  113479محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة برطس بجوار مسجد ناصر
عبيد  -اوسيم  -الجيزة
 - 1011اسماعيل احمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15207ورقم قيد  113480محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش6اكتوبر  -وراق
العرب  -الجيزة
 - 1012سامح عيد بشاي كراس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 15208ورقم قيد  113481محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش ايمن سالمان
كفر السيمانيه  -وراق العرب  -الجيزة
 - 1013دافيد انيس صليب حناوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15319ورقم قيد  61543رئيسى آخر عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 47/ش المدينة المنورة وراق العرب بنشاط مصنع ملبس براس مال خمسون الف
 - 1014احمد محمد صبرى رزق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15214ورقم قيد  113482محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الجيزة عرب سراب ش حسن
حمدى  -شبرامنت ابو النمرس  -مركز الجيزة
 - 1015سيد عادل صادق محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15219ورقم قيد  113483محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  17ش
محمد سالم وراق الحضر الوراق
 - 1016حنان حامد صديق محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15220ورقم قيد  113484محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  22ش
محمد سالم وراق الحضر الوراق
 - 1017احمد اسماعيل ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15226ورقم قيد  113485محل رئيسى عن مكتب للبرمجيات وخدمات الكمبيوتر  /فيماعدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص
اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة 6حاره الحرح من ش مراد  -الكيت كات امبابه  -الجيزة
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 - 1018احمد سعدالدين محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15231ورقم قيد  113486محل رئيسى عن مكتب توزيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة 23
شارع عبد النبي عبد الحميد متفرع من شارع السلم عمرانية الجيزه
 - 1019محمد ابراهيم اليماني الحسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15232ورقم قيد  113487محل رئيسى عن انتاج فني ومرئي ومسموع  /فيماعدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش ياسر
الجهيني الثلثيني العمرانيه الجيزه
 - 1020فكري دميان رياض دميان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15233ورقم قيد  113488محل رئيسى عن مكتب مقاولت للنقاشة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  26ش
الجامع من ش جمال عبد الناصر المنيب
 - 1021ايمن يوسف محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15242ورقم قيد  113490محل رئيسى عن مكتب توريدات ورقية ,بجهة محافظة الجيزة  18ش عمر بن
ابي ربيعه الهرم الجيزه
 - 1022هبه هلل احمد بخيت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 15246
ورقم قيد  113491محل رئيسى عن مخبز افرنجي ( فرن فينو ) ,بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن  1ش
مؤمن الدكروري ناصية ش النرش الجيزه
 - 1023سميرة جوده السيد جمعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15250ورقم قيد  113492محل رئيسى عن مكتبة هدايا وخردوات ولعب اطفال ,بجهة محافظة الجيزة ش
سكة المدينة ناهيا م كرداسة الجيزه
 - 1024جهاد مصطفي احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15252ورقم قيد  113493محل رئيسى عن تجارة شنط ,بجهة محافظة الجيزة  1شارع السادات محطة
المساحة فيصل الجيزه
 - 1025عرفه محمد عبد النعيم احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15253ورقم قيد  113494محل رئيسى عن توريد وتركيب ادوات سباكه وصحي ,بجهة محافظة الجيزة
غرفة من شقه بالدور الثاني بعد الرضي عقار  2ش عبد الفتاح عزب من ش ابو زيد العشرين فيصل
 - 1026احمد عبد الجليل محمد عبد الناصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  15258ورقم قيد  113495محل رئيسى عن محل بيع اقمشة ,بجهة محافظة الجيزة ش الجد طريق
الصفيرة اوسيم
 - 1027عمر مكرم عبد ا مراد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15261ورقم قيد  113497محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش كمال حسين
متفرع من جمال الدين الفغاني العمرانيه
 - 1028رباب محمد مصطفي شلبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15265ورقم قيد  113498محل رئيسى عن معرض لتجارة الثاث والجهزه الكهربائية جديده ومستعملة,
بجهة محافظة الجيزة وردان ش جسر النيل منشاة القناطر
 - 1029حسام عبد السلم محمد محمد الصعيدي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  15272ورقم قيد  113499محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الجيزة  7ش ترعة المنصورية
كفرة نصار فيصل الجيزه
 - 1030هاني السيد محمود المنشاوي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15273ورقم قيد  113500محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة منزل السيد المنشاوي
امام بنزينه جعفر طريق كفر حكيم العمومي كفر حكيم
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 - 1031محمد امام السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15274ورقم قيد  113501محل رئيسى عن مصنع حلويات ,بجهة محافظة الجيزة 13ش محمد هارون برك
الخيان  -كرداسه  -الجيزة
 - 1032شنوده ليشع نظمي سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15276ورقم قيد  113502محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش حارة الحناوي
من ش  8وراق العرب  -الجيزة
 - 1033هاني رجب معوض عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15277ورقم قيد  113503محل رئيسى عن كافتيريا ومقهي لتقديم المشروبات الباردة والساخنة ,بجهة
محافظة الجيزة البراجيل ش محمود فؤاد عزبة خيزه الجيزه
 - 1034احمد سعد عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 15278
ورقم قيد  113504محل رئيسى عن تجميع وبيع ألبان ,بجهة محافظة الجيزة شارع عباس شلبي من شارع
مصنع دولسي البراجيل مركز أوسيم الجيزه
 - 1035عمرو عويس فتحي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15279ورقم قيد  113505محل رئيسى عن محل ألبان ,بجهة محافظة الجيزة  1شارع مدرسة  6أكتوبر
بجوار مطار امبابه الجيزه
 - 1036يوسف طه علي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 15280
ورقم قيد  113506محل رئيسى عن مزرعة مواشي حلبة ,بجهة محافظة الجيزة ناهيا شارع أحمد الحنفي
أمام ترعة الصياح كرداسة الجيزه
 - 1037محمد مرسى محمد مرسي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15282ورقم قيد  113507محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 5ش الصناديلي  -الجيزة
 - 1038احمد بدر الدين شحاته سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15283ورقم قيد  113508محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  34ش محمد
السيد من وراق الحضر الوراق
 - 1039احمد فريد منصور محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15285ورقم قيد  113509محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  6ش احمد اسماعيل
من ش عبد الباري شراب الكوم الخضر فيصل
 - 1040حماده محمد محمد الدرعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15294ورقم قيد  113510محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة موقف عصفور ش
جسر النيل وردان م منشاة القناطر -الجيزة
 - 1041احمد علء السيد عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15304ورقم قيد  113511محل رئيسى عن كوافير حريمي ,بجهة محافظة الجيزة  7ش السلم من ش
الشهيد احمد حمدي طوابق فيصل الجيزه
 - 1042عبد الرحمن علي محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15306ورقم قيد  113512محل رئيسى عن مكتب توريدات عامة دون كمبيوتر ,بجهة محافظة الجيزة 2
شارع الجامع عزبة مدكور أبو النمرس الجيزه
 - 1043حلمى حلمى مسعود فرج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15308ورقم قيد  113513محل رئيسى عن مزرعه لتربيه الدواجن ,بجهة محافظة الجيزة بنى سلمه غيط
الرياشات عزبه جاد م منشاة القناطر  -الجيزة
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 - 1044سنيه احمد جلل افكار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15309ورقم قيد  113514محل رئيسى عن مصنع لتشكيل وصناعه الخشاب ,بجهة محافظة الجيزة كفر ابو
الحديد مركز منشاه القناطر الجيزه
 - 1045عماد عيسي عبد النبي كرار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15313ورقم قيد  113516محل رئيسى عن بيع اكسسوارات حريمي ,بجهة محافظة الجيزة رقم  59ش
الملك فيصل الهرم
 - 1046مريم عرفه كامل علي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 15314
ورقم قيد  113517محل رئيسى عن توزيع اكسسوارات حريمي ,بجهة محافظة الجيزة  37ش الكريدلي من
عبود الزمر من ش الفاتح من ش الهرام الجيزه
 - 1047ضيف رمضان مرسي احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15315ورقم قيد  113518محل رئيسى عن مكتب تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة  2ش مكه التقسيم
الول فيصل الجيزه
 - 1048احمد محمود ابراهيم المليجي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15320ورقم قيد  113520محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة ش الحاج حسنين
جزيره الدهب الجيزه
 - 1049محمد محمود عبد الفتاح مجاهد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15326ورقم قيد  113521محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الجيزة  27شارع الجامع الكبير عزبة
مدكور أبو النمرس الجيزه
 - 1050هدير الداخلى الماظ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 15337
ورقم قيد  113523محل رئيسى عن تصدير مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة 3ش السعاف -
الجيزة
 - 1051الء ناجح عبد الصبور تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15339ورقم قيد  113524محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 3احمد عبد ا من
ش محمد همام طالبيه  -الجيزة
 - 1052محمد جمعه عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15340ورقم قيد  113525محل رئيسى عن مصنع تشكيل معادن ,بجهة محافظة الجيزة ش ترسا  -المنيب -
الجيزة
 - 1053سعيد منير عبد المحسن عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  15341ورقم قيد  113526محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة الجيزة البرغوتي  -العياط -
الجيزة
 - 1054مصطفي محمود احمد سلطان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15344ورقم قيد  113527محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة  4ش
محمد طلبة من كورنيش النيل وراق الحضر الوراق الجيزه
 - 1055محمود جلل امبابي سلطان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15345ورقم قيد  113528محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 14شارع ايمن
سالمان من شارع السيما  -وراق العرب  -الجيزة
 - 1056مصطفي نصر الدين عبده عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  15349ورقم قيد  113529محل رئيسى عن توريد أجهزة كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة  36شارع
ترعة السواحل امبابه الجيزه
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 - 1057شريف احمد نبوي علي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15351ورقم قيد  113530محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش مسجد من ش عمرو بن
العاص المطبعه فيصل
 - 1058احمد يوسف عواد يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15355ورقم قيد  113531محل رئيسى عن مكتب توريد نباتات زينه ولند سكيب ,بجهة محافظة الجيزة
المنصوريه  -مركز منشاة القناطر  -منشاة القناطر
 - 1059حماده رجب شحاته السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15356ورقم قيد  113532محل رئيسى عن مزرعه تربيه دواجن ,بجهة محافظة الجيزة مزرعه زين الدين
عزبه الشريف  -جزايه  -منشاة القناطر
 - 1060الديب لتجارة المراتب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15358
ورقم قيد  113533محل رئيسى عن تجارة المراتب ,بجهة محافظة الجيزة  66شارع الملك فيصل الرئيسي
الجيزه
 - 1061محمود فريد احمد دسوقي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15359ورقم قيد  113534محل رئيسى عن ستوديو تصوير فوتوغرافي ,بجهة محافظة الجيزة  7ش
القصر المنيره الغربيه امبابه الجيزه
 - 1062رضا عمر خاطر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15363ورقم قيد  113535محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ش سوق التلت
منشاة القناطر
 - 1063احمد فاروق محمود علي حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15364ورقم قيد  113536محل رئيسى عن مزرعة لتربية الدواجن ,بجهة محافظة الجيزة الحاجز بجوار
ارض الليبي منشاة القناطر
 - 1064خليل زكي خليل فام تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15376
ورقم قيد  113537محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة  28ش ابو بكر الصديق من
ش السيما وراق العرب الجيزه
 - 1065مؤمن احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15379
ورقم قيد  113538محل رئيسى عن عطاره وبقاله ,بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش سيد الخطيب من ش
الثلثيني العمرانية الغربية العمرانيه
 - 1066محمود مجدي احمد ابو السعود رجب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  15381ورقم قيد  113539محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة  1ش محمد عساكر برطس م
اوسيم الجيزه
 - 1067هاني حامد احمد عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15383ورقم قيد  113541محل رئيسى عن توريدات عموميه ( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة الجيزة محل
بالعقار  86شارع العشرين فيصل الجيزه
 - 1068وليد محمود احمد هاشم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15384
ورقم قيد  113542محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الجيزة  137ش المريوطيه اللبيني الهرم الجيزه
 - 1069حسين حسين سعد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15386ورقم قيد  113543محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة  30ش العريش الهرم
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 - 1070محمد جلل عبد العزيز عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15387ورقم قيد  113544محل رئيسى عن المقاولت وتشطيبات والتوريدات العمومية ( دون كمبيوتر ),
بجهة محافظة الجيزة  3شارع أحمد سوكارنو العجوزة الجيزه
 - 1071منتصر عبده احمد اليمني تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15396ورقم قيد  113545محل رئيسى عن بقالة جملة ,بجهة محافظة الجيزة  11ش علي ابراهيم من ش
عثمان محرم الطالبية الجيزه
 - 1072اشرف عبد الحميد ابراهيم رمضان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  15397ورقم قيد  113546محل رئيسى عن محل بيع منتجات غذائية سوبر ماركت ,بجهة محافظة
الجيزة  29ش اشرف ربيع من طريق البراجيل م اوسيم الجيزه
 - 1073خليفه عبد الحميد علي حواس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15402ورقم قيد  113547محل رئيسى عن تجارة أدوات صحية ,بجهة محافظة الجيزة  13شارع شاهين
من شارع سليمان جوهر محل بالرضي الدقي الجيزه
 - 1074رغداء محمد عبد السيد هارون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15403ورقم قيد  113548محل رئيسى عن تجارة وتوزيع المنتجات الزراعية ,بجهة محافظة الجيزة 1
شارع أتريس مركز امبابه الجيزه
 - 1075ياسر صابر زكى السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15406
ورقم قيد  113549محل رئيسى عن بيع وتصنيع وتوزيع الملبس ,بجهة محافظة الجيزة كرداسه السياحي
اول طريق بني مجدول  -مركز كرداسه  -الجيزة
 - 1076وائل جميل محمود عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15409ورقم قيد  113551محل رئيسى عن مكتب لتوريد الخردة ,بجهة محافظة الجيزة  40ش عبد العزيز
نصار القومية العربية امبابة الجيزه
 - 1077كريم عادل منجود محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15410
ورقم قيد  113552محل رئيسى عن توريد منتجات بلستيك ,بجهة محافظة الجيزة  13ش ستديو الهرام
الهرم
 - 1078مصطفى محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15411ورقم قيد  113553محل رئيسى عن موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة 26ش البحر العظم  -الجيزة
 - 1079سماح عمر عبد المنعم حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15414ورقم قيد  113554محل رئيسى عن مصنع لتصنيع منتجات اللبان ,بجهة محافظة الجيزة  17شارع
محي الدين من شارع عز الدين عمر الهرم الجيزه
 - 1080السيد محمود خميس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15417
ورقم قيد  113555محل رئيسى عن توريد وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة 16ش محمد سعفان من
شارع ترعه الخلص  -الطالبيه  -الجيزة
 - 1081روماني سيدهم عبدالنور بنيامين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15423ورقم قيد  113556محل رئيسى عن تجارة الطارات و البطاريات ,بجهة محافظة الجيزة 4ش
البريق جزيرة الدهب
 - 1082سيد نبوي مصطفي مصطفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15424ورقم قيد  113557محل رئيسى عن تكنولوجيا معالجة المياه وتوريد ومحطات المياه ,بجهة محافظة
الجيزة  2ش السلم امام كلية تربية رياضية شقة بالدور  1فيصل الجيزه
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 - 1083عمر فتحي محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15425ورقم قيد  113558محل رئيسى عن مكتب توريد كرفانات ,بجهة محافظة الجيزة عزبة الصلح
ذات الكوم م القناطر الجيزه
 - 1084محمد محمد حسين عوض تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15426ورقم قيد  113559محل رئيسى عن معرض مطابخ ,بجهة محافظة الجيزة  17شارع السودان الدقي
الجيزه
 - 1085احمد صلح محمد نصار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15427ورقم قيد  113560محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة  6ش جامعة الدول
العربية الدور  3العجوزة الجيزه
 - 1086مصطفى محمود عبداللطيف سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  15428ورقم قيد  113561محل رئيسى عن مكتب خدمات اعمال النظافة ,بجهة محافظة الجيزة ش
خالد بن الوليد من ش عمر بن الخطاب بجوار البوسطة طناش
 - 1087تريزا غالي رزق ا سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15430ورقم قيد  113562محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة 2ش ابو هاشم من ش نور الدين
خلف غاز مصر وراق العرب
 - 1088ورده عبد النعيم محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15431ورقم قيد  113563محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  14ش المعسكر القبلي
سابقا عدوي سليم حاليا العمرانيه
 - 1089محمد سيد عبدالكريم كامل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15439ورقم قيد  113564محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  6والتصدير ,بجهة محافظة الجيزة شارع مستجد من شارع الرشاح  -بولق الدكرور  -الجيزة
 - 1090ربيع شرين محمود عمر علي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15444ورقم قيد  113565محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش المدرسة
العدادية الخصاص منشاة القناطر
 - 1091ثناء نيري السيد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15445ورقم قيد  113566محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش داير الناحية بجوار المسجد
الكبير بهرمس منشاة القناطر
 - 1092محمد احمد ابراهيم عماره تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15446ورقم قيد  113567محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة 45ش الشيخ محمد
الغزالى الدقي  -الجيزة
 - 1093سياده السيد عبد النبي عبد العال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15447ورقم قيد  113568محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش داير الناحية بجوار المسجد
الكبير بهرمس منشاة القناطر
 - 1094ابراهيم عبدا ابو المجد خطاب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  15454ورقم قيد  113569محل رئيسى عن ورشة تصنيع كاوتش ,بجهة محافظة الجيزة ش المصانع
بجوار مدرسة النيل جاردن سقيل  -اوسيم
 - 1095احمد سعيد حسن صالح فريج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15457ورقم قيد  113571محل رئيسى عن ورشة موبيليا ,بجهة محافظة الجيزة  5ش نور الصباح مدينة
الرحمن من ش الصفا والمروة الطوابق فيصل الجيزه
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 - 1096محمد علء عبدالفتاح علي فرج تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15458ورقم قيد  113572محل رئيسى عن مكتب نقل عمال و رحلت ,بجهة محافظة الجيزة بني سلمه
بجوار المسجد الغربي منشاه القناطر
 - 1097طارق غضنفر علي غضنفر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15459ورقم قيد  113573محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش الحرية الكنيسه العمرانيه
 - 1098سعيد محمد صابر محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15460ورقم قيد  113574محل رئيسى عن توريدات عمومية ( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة الجيزة 10
ش بلل من ش الجامع الكبير محل  1بالدور الرضي كعبيش الطوابق فيصل الجيزه
 - 1099بسام نبيل صلح محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 15464
ورقم قيد  113575محل رئيسى عن مكتب اعمال نظافة ,بجهة محافظة الجيزة ش وسط البلد ابو رواش م
كرداسة الجيزه
 - 1100معتز عبد الحميد محمد الهواري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15465ورقم قيد  113576محل رئيسى عن بيع سيارات مستعمله لحساب الغير ,بجهة محافظة الجيزة 67
شارع الحسين الدقي الجيزه
 - 1101كيرلس اسحق قاصد شندي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15467ورقم قيد  113577محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عامه ,بجهة محافظة الجيزة رقم
 14ش الثوره حوض الرمل بشتيل
 - 1102احمد عبدالمغيث محمد عبد الباقي عجلن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-27
برقم ايداع  15471ورقم قيد  113578محل رئيسى عن اداره وتشغيل شركات الصناعيه ,بجهة محافظة
الجيزة جراند فيل المريوطيه بجوار استديو مصر الهرم
 - 1103عبد العزيز فرج عبد العزيز رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  15478ورقم قيد  113579محل رئيسى عن اتيليه ,بجهة محافظة الجيزة 9ش الوحده  -عزبة هنيدي -
امبابه
 - 1104عبدالرحمن ناصر محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15482ورقم قيد  113580محل رئيسى عن توريد زجاج السيارات ,بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام
الطالبية
 - 1105شريف عبد المنعم احمد عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15485ورقم قيد  113581محل رئيسى عن صيانة تبريد وتكييف ,بجهة محافظة الجيزة  7ش خليل
ابو يوسف المساحه فيصل الجيزه
 - 1106ياسر رجب فراج شبيب عبد العال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15486ورقم قيد  113582محل رئيسى عن بيع نظارات طبية وشمسيه ,بجهة محافظة الجيزة  49ش
تقاطع الثلثيني العشرين فيصل الجيزه
 - 1107وليد عبد العظيم عبد الوارث عبد النعيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  15488ورقم قيد  113583محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن الخطاب
من ش التحرير ب الدكرور الجيزه
 - 1108محمد عبد الرحمن احمد ابو بكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15489ورقم قيد  113584محل رئيسى عن بيع احذية ,بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ش السوق منشاة
القناطر
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 - 1109طاهر محمود ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15491ورقم قيد  113585محل رئيسى عن تجارة اثاث واجهزة كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة ش درب
عمار من ش الحصوية كرداسة
 - 1110عمرو احمد حسنين احمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15494ورقم قيد  113587محل رئيسى عن توريد السمدة والمخصبات والمستلزمات الزراعية ,بجهة
محافظة الجيزة  4ش عمارات الشركة الفرعونية المريوطية شقة بالدور الرضي فيصل
 - 1111أسماء لمعي غانم محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15495ورقم قيد  113588محل رئيسى عن محل سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة الباويطي الواحات
البحرية الواحات البحرية
 - 1112سيد احمد سيد علي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15500
ورقم قيد  113590محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة ناصيه ش حجاج من ش ابو عوف
ش المزرعه بشتيل اوسيم
 - 1113محمود صلح ثابت سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15503ورقم قيد  113591محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  13ش جمال عبد
الناصر من ش المشروع امبابه
 - 1114محمد سعيد رجب محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15509ورقم قيد  113592محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة  300شارع الهرم محل  17ب
الطالبية الهرم الجيزه
 - 1115دارين طلعت جنيدي محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15516ورقم قيد  113594محل رئيسى عن مكتب توريدات مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة  18شارع
الصفا والمروة زاوية أبو مسلم أبو النمرس الجيزه
 - 1116عيد طه السيد نصر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15522
ورقم قيد  113596محل رئيسى عن مشغل خياطه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  11ش مسجد التوحيد نزلة
الشطر ابو النمرس مركز الجيزة
 - 1117ابراهيم عاشور ابراهيم سليمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15523ورقم قيد  113597محل رئيسى عن مكتب توريد الشنط والكياس ,بجهة محافظة الجيزة ش اسد ا
من ش البحر نزلة الشطر ابو النمرس مركز الجيزه
 - 1118سحر عاشور ابراهيم سليمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15524ورقم قيد  113598محل رئيسى عن مشغل خياطة ,بجهة محافظة الجيزة ش عيد الحداد بجوار مسجد
التوحيد نزلة الشطر ابو النمرس مركز الجيزة
 - 1119محمد صلح الدين رياض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15525ورقم قيد  113599محل رئيسى عن مكتب مكملت غذائية ,بجهة محافظة الجيزة 20ش محمد عبد
السلم  -الهرم
 - 1120مصطفي ابراهيم احمد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15529ورقم قيد  113600محل رئيسى عن قمسينجي مخلفات ,بجهة محافظة الجيزة  17ش زمزم من
ترعه السواحل وراق العرب الجيزه
 - 1121رأفت فخري مقار بولس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15533ورقم قيد  113601محل رئيسى عن مقاولت كهرباء والقيام بكافة اعمال المقاولت الكهربائيه
وتركيب الشبكات والنظمه وتقديم الستشارات في مجال الغرض فيماعدا الستشارات القانونية والتوكيلت
التجاريه ,بجهة محافظة الجيزة  9ش همدان الجيزه
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 - 1122شعبان السيد حسن ربيع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15534ورقم قيد  113602محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة
الجيزة منشاة القناطر بجوار الموقف القديم م منشاه القناطر الجيزه
 - 1123ربيع عبدالمعطي محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15536ورقم قيد  113604محل رئيسى عن مصنع طوب طفلي ,بجهة محافظة الجيزة كفر حجازي  -منشاة
القناطر
 - 1124امين علي امين احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15537
ورقم قيد  113605محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش سالمان كمال من العروبة
وراق العرب الوراق
 - 1125سحر محمود شحات بنهاوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15540ورقم قيد  113606محل رئيسى عن بيع دقيق ,بجهة محافظة الجيزة الجلتمة  1ش الجندي منشأة
القناطر
 - 1126اسامة محمد عبد النبي عيد زعفراني تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15541ورقم قيد  113607محل رئيسى عن مكتب توريدات وخدمات محمول ,بجهة محافظة الجيزة
رقم  47ش اولد شرف من ش عرفه مدينة الفردوس البراجيل اوسيم
 - 1127سعيد خميس حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15542ورقم قيد  113608محل رئيسى عن مصنع طوب طفلي ,بجهة محافظة الجيزة كفر حجازي  -مركز
منشاة القناطر
 - 1128توفيق امام ابو المجد حمزه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15545ورقم قيد  113609محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  22ش الثلثيني العمرانية
الجيزه
 - 1129ندي احمد رمضان محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15554ورقم قيد  113610محل رئيسى عن كورسات لغات تعليميه فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الجيزة شقه  502الدور الخامس رقم  11ميدان المطبعه الهرم
الجيزه
 - 1130نعمه احمد عبد الموجود قاسم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15557ورقم قيد  113611محل رئيسى عن مكتب تسويق عقاري وتوريدات عموميه ( دون كمبيوتر ),
بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ابو رواش طريق القاهره اسكندريه الصحراوي
 - 1131حوريه محمد مصطفي علي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15558ورقم قيد  113612محل رئيسى عن محل بيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  4ش مصطفي كامل
متفرع من ش اللبيني فيصل الجيزه
 - 1132خالد طه احمد معوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15559
ورقم قيد  113613محل رئيسى عن شحن وخدمات توصيل المطاعم ,بجهة محافظة الجيزة رقم  9ش سمير
عبد الرحيم من ش الجزائر العمرانيه
 - 1133مرعي صابر مرعي عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15560ورقم قيد  113614محل رئيسى عن تجارة منظفات و مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة 2
ش فتحي بشير من ش العمدة ترسا العمرانية
 - 1134مينا نادى اسكندر حنا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15561
ورقم قيد  113615محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 22ش العامل الول  -امبابه
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 - 1135احمد عبدالواحد مبروك محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15562ورقم قيد  113616محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة المنصورية
بجوار مسجد الجمعية الزراعية م منشأة القناطر
 - 1136شنوده نعيم ملطي سلمة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15563ورقم قيد  113617محل رئيسى عن جملة مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة 5ش ملطي سلمة من
ش عثمان محرم الطالبية العمرانية
 - 1137مينا شوقي كامل شنوده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15564
ورقم قيد  113618محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة ش عمار بن ياسر من نور
السلم امتداد ش الوحدة امبابه
 - 1138دافيد روماني سعد شكمت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15565ورقم قيد  113619محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 14ش راضي
عبدالراضي من ش الغاز وراق العرب
 - 1139سمير جاب ا اسحاق دميان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15566ورقم قيد  113620محل رئيسى عن تجارة و توريد الجبسمبورد ,بجهة محافظة الجيزة ش شقيق جاد
من عثمان محرم الطالبية العمرانية
 - 1140مينا نعيم متى عوض تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15567
ورقم قيد  113621محل رئيسى عن ورشة ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 3ش مسجد النور خلف السعاف
جزيرة محمد
 - 1141احمد عبدالنبي يوسف حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15568ورقم قيد  113622محل رئيسى عن بيع اكسسوارات موبيلت ,بجهة محافظة الجيزة 50ش مصدق
محل بالدور الرضي الدقي
 - 1142الشيمي لتصنيع المستلزمات المعدنية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15569ورقم قيد  113623محل رئيسى عن ورشة تصنيع مناشر غسيل ,بجهة محافظة الجيزة خلف
مصنع الحلوة ش كوبري الملءة ابو النمرس الجيزه
 - 1143خالد عبدالمنعم علي تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15572
ورقم قيد  113624محل رئيسى عن مكتب توريدات و توكيلت تجارية ,بجهة محافظة الجيزة ش وجدي همام
شبرامنت مركز ابو النمرس
 - 1144خيره بولس زكي اسخرون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15577ورقم قيد  113625محل رئيسى عن بيع قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  36ش
الشيمي من ش اسامة ابو عميرة حسن محمد فيصل
 - 1145احمد رمضان عبدالمجيد درويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15579ورقم قيد  113626محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة  15ش امين السكري
العمرانيه الجيزه
 - 1146احمد ابراهيم محمد البدوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15580ورقم قيد  113627محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الجيزة رقم  14ش الوفا سكه
الحاج علي ناهيا كرداسة
 - 1147علي عبدالكريم عدلي عباس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15581ورقم قيد  113628محل رئيسى عن انشطة خدمات المطاعم و توصيل الطعام بالوسائل المتحركة,
بجهة محافظة الجيزة 1ش اشرف البطران من ش اللبيني الهرم
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 - 1148احمد علي الديساوي محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15582ورقم قيد  113629محل رئيسى عن توريد مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وتوريدات عمومية
( دون كمبيوتر ) ,بجهة محافظة الجيزة  11تقسيم جمعية الفجر الجديدة التعاونية ناصية منشاة البكاري الهرم
الجيزه
 - 1149محمود محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15589
ورقم قيد  113630محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة 24ش قره بن شريك  -الجيزة
 - 1150نرمين عماد فايق زكي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15592
ورقم قيد  113631محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة رقم  2ش كنيسه الملك من
البصراوي امبابه
 - 1151عبد المنعم علوان عبد المنعم علوان علوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  15594ورقم قيد  113632محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة
كفر حجازي مسجد علوان منشاه القناطر الجيزه
 - 1152طه رشدي السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15605ورقم قيد  113633محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  1ش عادل
الخياط بولق الدكرور
 - 1153أمينه محمود حسن احمد عمران تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15606ورقم قيد  113634محل رئيسى عن طحن وبيع بن ,بجهة محافظة الجيزة  10ش مراد الجيزه
 - 1154محمد محمود عبد الظاهر عبد الرازق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15607ورقم قيد  113635محل رئيسى عن محل بيع ادوات منزلية بلستيكية ,بجهة محافظة الجيزة
ش الصفا بجوار منطقه المصانع اوسيم
 - 1155محمود عبدالفتاح جمعه عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15609ورقم قيد  113636محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة ابو رواش
عزبة الروى ابو رواش
 - 1156السيد علي عبد الجيد البشبيشي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15610ورقم قيد  113637محل رئيسى عن مكتب توزيع اعلف و ردة خشنة ,بجهة محافظة الجيزة ش
الرشاح السطبل م اوسيم
 - 1157محمد محمد حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15611ورقم قيد  113638محل رئيسى عن توريد وتصنيع مشغولت معدنيه ,بجهة محافظة الجيزة ش
المريوطية كرداسة
 - 1158احمد محمود محمد محمد سبيت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15612ورقم قيد  113639محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية ,بجهة محافظة الجيزة
 6ش جلل راشد المعتمدية م كرداسة
 - 1159عادل على السيد حسن تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 15616ورقم قيد  113641محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة الجيزة فيصل  -امام كلية تربيه
رياضيه  -الجيزة
 - 1160مريم هاشم احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 15617
ورقم قيد  113642محل رئيسى عن ورشة ومشغل تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 9ش فايد خطاب كفر
المنفى  -الهرم
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 - 1161ماجده صلح مختار احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15649ورقم قيد  108643رئيسى آخر عن تجميع البان ,بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/
الحي  11م البركة المجاورة الثالثة بنشاط تجميع البان براس مال 100000الف
 - 1162على سيد على الصاوي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15619ورقم قيد  112920رئيسى آخر عن مطعم ,بجهة محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان189/و البوابه الثانيه  -حدائق الهرام
 - 1163صابر ابو الوفا عبد الحميد امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15732ورقم قيد  113049محل فرعى عن مصنوعات جلديه ,بجهة محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح
نشاط رئيسي اخر بالعنوان التالى21 /ش الصفا و المروه  -اوسيم وبنشاط/مصنوعات جلديه وب راس
مال( 50000/خمسون الف جنيها فقط لغير)
 - 1164زينب ثابت ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15623ورقم قيد  113643محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة الجيزة 39ش محمد ابو رواش
كفر السلمانية وراق العرب
 - 1165شادي احمد محمد عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15624ورقم قيد  113644محل رئيسى عن مكتبىة ,بجهة محافظة الجيزة  6ش عبد اللطيف عبد الفتاح
الهرم الجيزه
 - 1166مصطفي زكي عبد الحميد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  15627ورقم قيد  113645محل رئيسى عن تركيب وصيانة التكييف ,بجهة محافظة الجيزة 9
شارع محمد مبروك بشتيل م اوسيم الجيزه
 - 1167محمد هشام محمد علي رضوان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15629ورقم قيد  113646محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الجيزة رقم  18ش التقدم ش الثلثيني
العمرانيه
 - 1168شنوده شوقي كامل مرجان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15631ورقم قيد  113647محل رئيسى عن مقاولت وتوريد اثاث ,بجهة محافظة الجيزة  4حارة احمد
عثمان من ش محمد علي ربيع من الثلثيني ب الدكرور الجيزه
 - 1169ايمان محمد احمد علي طنطاوي تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15632ورقم قيد  113648محل رئيسى عن مكتب توريدات ,بجهة محافظة الجيزة شارع ناصية نهاية شارع
عبد الونيس من ترعة السيسي الهرم الجيزه
 - 1170اسماء عبد الرحمن محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15633ورقم قيد  113649محل رئيسى عن مكتبة ,بجهة محافظة الجيزة  29شارع نوال الدقي الجيزه
 - 1171عبد الرحمن محمد عبده محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15634ورقم قيد  113650محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الجيزة رقم  11ش عبد الرازق
عقل الكونيسه العمرانيه
 - 1172صفاء طلبه ابراهيم طلبه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15635ورقم قيد  113651محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة ش علء والي خلف كازيون من ش
عزازي كرداسة الجيزه
 - 1173مصطفي احمد عبد السلم الشاهد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15636ورقم قيد  113652محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة ش مصطفي كامل اوسيم
الجيزه
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 - 1174يوسف سيد احمد تهامي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15637ورقم قيد  113653محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة  2ش الدكتور ابراهيم عيد
القومية العربية الوراق الجيزه
 - 1175محمد مجدي ابراهيم درويش كشك تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15651ورقم قيد  113655محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الجيزة
المنصورية ش الجمعية الزراعية بجوار مسجد الرحمه منشاة القناطر
 - 1176محمد زكريا السيد علي سعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15652ورقم قيد  113656محل رئيسى عن نقل عمال ورحلت داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة رقم 38
ش النجاح من ناهيا بولق الدكرور
 - 1177ابراهيم علي حسن علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15657ورقم قيد  113658محل رئيسى عن تنفيذ اعمال حدادة الكريتال ,بجهة محافظة الجيزة  2ش الزهور
من ش زهرة السلم المعتمدية م كرداسة
 - 1178فراج محمد عبد الرحمن فراج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15659ورقم قيد  113660محل رئيسى عن مخبز سياحي ,بجهة محافظة الجيزة  13ش عبد الرحيم حمدان
كفر طهرمس ب الدكرور الجيزه
 - 1179مصطفي عثمان حسن عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15660ورقم قيد  113661محل رئيسى عن تصنيع ملبس ( قميص رجالي ) ,بجهة محافظة الجيزة  63ش
ابراهيم الدسوقي ترعة زنين بولق الدكرور الجيزه
 - 1180يوسف محمد حسن عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15662ورقم قيد  113662محل رئيسى عن شحن بضائع ,بجهة محافظة الجيزة  33ش جعفر التعاون الهرم
الجيزه
 - 1181محمد مجدي عبد الحميد احمد منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15665ورقم قيد  113664محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الجيزة  1ش الربعين من ش ابو زيد
العشرين بولق الدكرور الجيزه
 - 1182محمود ابراهيم فتحي علي حسن الشامي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15668ورقم قيد  113665محل رئيسى عن كوافير ,بجهة محافظة الجيزة ش مستجد من نزله السيسي
المجزر اللي اللبيني العمرانيه
 - 1183عبد الرحمن صابر احمد عبد اللة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15671ورقم قيد  113666محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الجيزة رقم  16ميدان المساحة الدقي
 - 1184محمد عمر على جاد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 15673
ورقم قيد  113667محل رئيسى عن مجوهرات ,بجهة محافظة الجيزة 35ش جمال عبد الناصر  -بولق
الدكرور
 - 1185علي عادل فاضل حسين احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15675ورقم قيد  113669محل رئيسى عن تسويق عقاري ,بجهة محافظة الجيزة رقم  20ش احمد
الشاطوري الدقي
 - 1186حازم فتحي حسين عمر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15676ورقم قيد  113670محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مستلزمات الدش ,بجهة محافظة الجيزة رقم 1
ش خالد بن الوليد من ش المتربة بشتيل البلد اوسيم
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 - 1187احمد مصطفي احمد عزوز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15677ورقم قيد  113671محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة ش صلح وهيبه
من ش احمد عرابي البراجيل اوسيم الجيزه
 - 1188محمود محمد محمود عبده تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15682ورقم قيد  113672محل رئيسى عن معرض لبيع الموتوسيكلت ,بجهة محافظة الجيزة  2ش السره
الدندارويه ناصيه ترعه الزمر ارض اللواء الجيزه
 - 1189محمد جمال امين احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15683ورقم قيد  113673محل رئيسى عن انشطه خدمات المطاعم وتوصيل الطعام بالوسائل المتحركة,
بجهة محافظة الجيزة رقم  6عمارات البترول من عبد المنعم سند العجوزه
 - 1190عمر مختار احمد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15685ورقم قيد  113674محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الجيزة
 6ش مصطفي بدوي من خاتم المرسلين العمرانية الجيزه
 - 1191اسلم محمد جمال سيد علي العقبي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15688ورقم قيد  113675محل رئيسى عن توريد وتوزيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الجيزة
 36ب حدائق الهرام الهرم
 - 1192احمد شكري مصطفي نجيب مراد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15689ورقم قيد  113676محل رئيسى عن توريد وتوزيع العطور ومستحضرات التجميل والتصنيع
لدي الغير ,بجهة محافظة الجيزة رقم  3ش حسين من ش جمال الدين الفغاني الهرم
 - 1193ماجد محمد سامي كامل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15690ورقم قيد  113677محل رئيسى عن تجاره احذيه وشنط ,بجهة محافظة الجيزة  1ش مدكور من ش
الهرم عماره جامع السلم الهرم الجيزه
 - 1194كريم السيد نبوي معوض الزيات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15691ورقم قيد  113678محل رئيسى عن توريدات طبيه وعمومية وخدمات في مجال النظافه ( دون
كمبيوتر ) ,بجهة محافظة الجيزة رقم  19ش الشهيد زكريا متفرع من ش العمدة ترسا الكوم الخضر الهرم
 - 1195صبره محمود احمد علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15697ورقم قيد  113679محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الجيزة 10ش الشاذلي
العمرانية
 - 1196اسلم مصطفي بدر عبد المقصود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15698ورقم قيد  113680محل رئيسى عن بيع ملبس داخلية بالعمولة ,بجهة محافظة الجيزة  51حاليا ش
العشرين تقاطع ش الشهيد احمد حمدي فيصل
 - 1197سيد رشاد الدين هاشم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 15699
ورقم قيد  113681محل رئيسى عن مكتب توريد مستلزمات طبية ,بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام
الطالبية
 - 1198محمد صلح محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15700ورقم قيد  113682محل رئيسى عن محل اقمشة و منسوجات ,بجهة محافظة الجيزة 5ش طارق
شبيطه الهرم
 - 1199لطيفة محمد عمر بنسيدي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15701ورقم قيد  113683محل رئيسى عن مكتب توريد مستلزمات طبية ,بجهة محافظة الجيزة 33ش
عثمان محرم الهرم
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 - 1200سلمي عبدالبديع ابو هاشم محمد علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15702ورقم قيد  113684محل رئيسى عن مكتب توريد المواد الغذائية ,بجهة محافظة الجيزة 3ش
الرياض الطالبية الهرم
 - 1201ايمن حموده محمد حموده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15706ورقم قيد  113685محل رئيسى عن بيع خضار ,بجهة محافظة الجيزة رقم  55ش رشاد ابو زيد من
القومية العربية وراق العرب الوراق
 - 1202متولي محمد متولي سيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15709ورقم قيد  113686محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة رقم  6ش محمد الفقي
من ش السوق العمومي بولق الدكرور
 - 1203عمرو محمد علي حسنين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15711ورقم قيد  113687محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات وتشطيبات والصيانة المعمارية ,بجهة
محافظة الجيزة صفط اللبن  51شارع داير الناحية من ش التحرير الجيزه
 - 1204صفاء صلح سيد جابر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15718ورقم قيد  113688محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة الجيزة نهايه ش زغلول ابو
النمرس الجيزه
 - 1205كريم محمود محمد زكريا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15723ورقم قيد  113689محل رئيسى عن تجارة الحديد و الصلب ,بجهة محافظة الجيزة 5ش الهرم -
الجيزه
 - 1206حسين سيد حسين سيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15727ورقم قيد  113691محل رئيسى عن تجارة ماكينات الخياطه ,بجهة محافظة الجيزة 146ش الملك
فيصل  -الجيزة
 - 1207فرح طارق حسني عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15738ورقم قيد  113692محل رئيسى عن تجارة و توريد ادوات كهربائية ,بجهة محافظة الجيزة 13ش
الملك فيصل الهرم
 - 1208محمد عصام محمد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15739ورقم قيد  113693محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة 24ش محمود
رواش من الطريق البيض  -بولق الدكرور
 - 1209حمدي محمد محمد ابراهيم شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  15740ورقم قيد  113694محل رئيسى عن حظيرة مواشي (حلب وتسمين) ,بجهة محافظة الجيزة
شارع عبد العزيز عبد السلم البراجيل مركز اوسيم
 - 1210بلل احمد شريف عبد القوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15741ورقم قيد  113695محل رئيسى عن مصنع ملبس ,بجهة محافظة الجيزة  3شارع ابو بكر الصديق
البراجيل مركز اوسيم
 - 1211محمد رفعت ابراهيم موسي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15742ورقم قيد  113696محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة الجيزة محل  1عقار  2ش
ابو سمبل من ش سهل حمزة الهرم
 - 1212رغده محمد فهمي الدغل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15745ورقم قيد  113698محل رئيسى عن محل بيع موبيلت ,بجهة محافظة الجيزة  146ش الملك فيصل
محل بالدور الرضي الجيزه
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 - 1213احمد عبد الجيد احمد عبد الجيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15753ورقم قيد  113702محل رئيسى عن مكتب نقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة ش الجامع منزل رقم- 4
شقه بالدور - 3فيصل  -الجيزة
 - 1214هانى ملك اسعد فرج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15760ورقم قيد  113704محل رئيسى عن رحلت ونقل عاملين ,بجهة محافظة الجيزة 20ش احمد عباس
 العمرانيه  -الجيزة - 1215منى مهنى بضايا قرياقوس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 15761ورقم قيد  113705محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال ,بجهة محافظة الجيزة 3ش الحاج
مبارك الزهور  -العمرانيه  -الجيزة
 - 1216مى سيد انور ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 15762
ورقم قيد  113706محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الجيزة قصر الجوهره شارع الثلثيني -
العمرانيه  -الجيزة
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فروع الفراد
 - 1مارى عيسى زخارى ملك قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  12887ورقم قيد  23428محل فرعى
عن صيدلية بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 19/ش صبحي المحامي العمرانية
 - 2محمد رمضان فتحي عبدالرحمن قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  12984ورقم قيد  106841محل
فرعى عن معرض لتجارة الجهزة الكهربائية بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي ش
المدبح العياط
 - 3على حسن الصادق حبشى قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  12954ورقم قيد  112398محل فرعى
عن تعديل نوع النشاط الى مقاولت عموميه بجهة محافظة قنا تعديل العنوان الى ابومناع بحرى ملك ابراهيم بكرى
محمد
 - 4على حسن الصادق حبشى قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  12954ورقم قيد  112398محل فرعى
عن تعديل نوع النشاط الى مقاولت عموميه بجهة محافظة الجيزة جاردينيا البوابه الولى حدائق الهرام الهرم -
الجيزه
 - 5بسام ممتاز مهران حسانين قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  13074ورقم قيد  111712محل فرعى
عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات و عرض منوعات موسيقيه  djبجهة محافظة الجيزة مطعم ايكون
بالدور الثاني مركب امريكانا الكائن  26النيل الجيزة
 - 6محمد سيد حسن على قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  13239ورقم قيد  47326محل فرعى عن
اضافة نشاط  /تقديم خدمات المواد البشرية الي النشاط الصلي بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 65/ش
النصار الدقي شقة  8الدور الثالث
 - 7كمال عاكف كمال الدين محمود قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  13370ورقم قيد  15106محل
فرعى عن اصبح  /بيع اجهزة محمول واكسسوارتها بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان  71ش
جامعه الدول العربيه المهندسين جيزه
 - 8حسن حامد حماد خطاب قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  13496ورقم قيد  96815محل فرعى عن
مطعم ماكولت ومشروبات تيك اوي بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 1/شارع قرة بن شريك
 - 9كريم مجدى عبدالفتاح سيد قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  13545ورقم قيد  62095محل فرعى
عن اضافه نشاط //ترجمه فيما عدا خدمات النترنت وبعدالحصول على التراخيص اللزمه بجهة محافظة الجيزة
الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي  7ش التحرير الدقي بمحافظه الجيزه
 - 10اسماء وجدي عبدالسلم حسن قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  13584ورقم قيد  73038محل
فرعى عن تصنيع ملبس جاهزه دون الزي العسكري بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 40ش
الشرق متفرع من ش الثلثيني القديم العمرانية
 - 11عبد الرحمن شعبان على سيف قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  13599ورقم قيد  83383محل
فرعى عن تعديل النشاط بجعله مكتب توزيع حديد تسليح واسمنت وتوكيلت تجارية وخرده بجهة محافظة الفيوم
الحامولى -مركز يوسف الصديق بملك /مصطفى عادل مصطفى صالح
 - 12عبد الرحمن شعبان على سيف قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  13599ورقم قيد  83383محل
فرعى عن تعديل النشاط بجعله مكتب توزيع حديد تسليح واسمنت وتوكيلت تجارية وخرده بجهة محافظة الجيزة
برج اطللة الهرامات شارع المنصوريه مع شارع حسين مرعي -الهرم ملك/محمود احمد محمد حسن
 - 13احمد جمعه كمال احمد قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  13574ورقم قيد  92637محل فرعى عن
محل بيع اسماك بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 79/شارع ترعة زنين بولق الدكرور
 - 14محمد قدري عبد الشافي احمد جعفر قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  13678ورقم قيد 110335
محل فرعى عن ورشة تجميع وتصنيع البلستيك وتصدير بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش عبد اله النديم
متفرع من ش  6اكتوبر ابو النمرس
 - 15ايمن محمد الشحات شفيق الرومانى قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  13691ورقم قيد 60936
محل فرعى عن سوبرماركت بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي  4برج الفتح ش الملكه
بجوار قهوه المعموره بولق الدكرور
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 - 16مني صلح محمد عبد اللطيف قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  13788ورقم قيد  110533محل
فرعى عن قطع غيار سيارات بجهة محافظة الجيزة افتاح فرع بالعنوان 50/ش كمال فرج من ش الثلثيني الجديد
العمرانية
 - 17عصام محمد عبد ا احمد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  14008ورقم قيد  99606محل فرعى
عن مكتب توريد اخشاب بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/الزيدية شارع غيضان ش احمد عبد المولي
 - 18شريف اسماعيل ياسين محمد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  13957ورقم قيد  112739محل
فرعى عن بصريات بيع نظارات بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان  22 /ش جسر الكنيسة
الجيزة
 - 19ايمان جمعه عبد الفتاح ابراهيم قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  14204ورقم قيد  66569محل
فرعى عن توريد و صيانه و تجميع اجهزه الحاسب اللي (دون النترنت) بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع
بالعنوان 25/ش جابر بن حيان الدقي
 - 20مصطفى فاضل خليل جويلى قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  14222ورقم قيد  84179محل
فرعى عن مكتب توريد ألوميتال بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان امتداد ش المسابك بشتيل
اوسيم قطعه رقم 2
 - 21عماد عبد ا سرور عطيه قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  14129ورقم قيد  90155محل فرعى
عن توريدات ومستلزمات طبية (دون الدوية) بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 1/شارع عماد ابو زيد من
شارع الخلص العمرانية
 - 22علء احمد محمد عبدالحميد قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  14089ورقم قيد  93234محل فرعى
عن بيع ملبس جاهزة (دون الزي العسكري) بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/كرداسة الشارع السياحي
الخلفي من ش سعد زغلول
 - 23مايكل مجدي ميخائيل عبدالملك قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  14145ورقم قيد  102749محل
فرعى عن مصنع فساتين بجهة محافظة الجيزة ش محمد ذكي مكاوى من ش ترعه الزمر بشتيل مركز اوسيم -
الجيزة
 - 24محمد حجاج جوده سليمان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  14319ورقم قيد  45566محل فرعى
عن تجاره اجهزه المحمول واكسسواراته بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 10/ش احمد عرابي امام مسجد
طلبه خليل طريق البراجيل اوسيم
 - 25شريف زكريا عبد العليم فتح الباب قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  14376ورقم قيد  83841محل
فرعى عن انظمة حريق والتعامل يقتصر مع الجهات الملزمة بالخصم بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع
بالعنوان التالي  26ش جامعه الدول العربيه المهندسين شقه رقم  6الدور الثاني الجيزه
 - 26عاصم مجدي محفوظ علي محفوظ قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  14464ورقم قيد  90331محل
فرعى عن صيدلية بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 58/ش النزهة الحوامدية
 - 27محمود فاروق محمد مرسى قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  14541ورقم قيد  43315محل فرعى
عن بيع اكسسوار محمول بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان ش التحرير محل رقم  2من الدقي
الجيزة  -بنشاط بيع اكسسوار محمول
 - 28عمرو شعبان حسن احمد قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  14630ورقم قيد  70362محل فرعى
عن تجاره خامات البلستيك بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان ش محمود عبدا العمرانية
 - 29ميلد بطرس امين ابراهيم قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  14571ورقم قيد  72688محل فرعى
عن بيع مستحضرات تجميل بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 22/ش محمود عامر من ناصر الثورة الهرم
 - 30سامح ابراهيم حبيب جرجس قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  14696ورقم قيد  69130محل
فرعى عن ورشة ملبس جاهزة دون الزى العسكري  .بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 29/ش برج مكة
من الوحدة العربية وراق العرب
 - 31شريف ديب لبيب ديب قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  14718ورقم قيد  81552محل فرعى عن
ورشة ملبس جاهزة بجهة محافظة الجيزة 67ش المدينه المنوره من مدرسة النجاح وراق العرب  -الوراق
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 - 32محمد نصر عبدالرحمن عبدا قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  14664ورقم قيد  98875محل
فرعى عن اصبح/توريد وتركيب وصيانة الجهزة التعليمية ومستلزمات المعامل التعليمية والتوكيلت التجارية
والستيراد والتصدير بجهة محافظة الجيزة 172ش عبد الحميد ش حمودة امبابة محافظة الجيزة
 - 33علي رضوان ابراهيم محمد قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  14716ورقم قيد  101299محل
فرعى عن ادارة و تشغيل المطاعم بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 334/ش الهرم كازينو الليل الصالة
القاعة السفلية
 - 34هند لطفي الجوهري سيد احمد قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  14845ورقم قيد  113297محل
فرعى عن عموم الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره  36والمجموعه  6والمجموعه  19بجهة محافظة السكندرية 8
شارع العمده الصبحيه
 - 35هند لطفي الجوهري سيد احمد قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  14845ورقم قيد  113297محل
فرعى عن عموم الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره  36والمجموعه  6والمجموعه  19بجهة محافظة الجيزة 24
ش محمود سابق الحناوي  -فيصل  -محافظة الجيزة
 - 36عصام محمد احمد مصطفى قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  15184ورقم قيد  21510محل فرعى
عن اداره واستئجار المشروعات السياحه من مطاعم وكافتريات واقامه منافذ بيع فى نفس المجال بجهة محافظة
الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/البولوجون بيفرلي هيلز الشيخ زايد  6اكتوبر
 - 37دينا سعيد حجازي حافظ قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  15176ورقم قيد  113207محل فرعى
عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 10/شارع السلم العمرانية
 - 38محمد لطفى عبد الفتاح محمد قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  15228ورقم قيد  38286محل
فرعى عن اضافه نشاط /مقاولت عامه وتوريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع
بالعنوان 8/ب شارع مراحق بن عامر من شارع مراد
 - 39احمد يسرى محمود محمد قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  15291ورقم قيد  113375محل فرعى
عن بيع نظارات بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان115/ش المستشفي الملك فيصل الهرم
 - 40اسلم سمان محمد احمد علي قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  15462ورقم قيد  64694محل
فرعى عن بيع منظفات منظفات صناعيه بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي  6 /شارع
يحي مرسي سوق المعتمدية الجيزة
 - 41محمد محمود عبد الفتاح مجاهد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  15367ورقم قيد  113521محل
فرعى عن صيدلية بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 15/ش الزهور عزبة مدكور ابو النمرس
 - 42خالد زكريا احمد حنفي قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  15484ورقم قيد  111934محل فرعى
عن تجارة و توزيع الخضار والفاكهه جمله و قطاعي بجهة محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح فرع بالعنوان /جنينه
وليم من ش كفر حكيم  -كرداسه
 - 43ياسر رجب فراج شبيب عبد العال قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  15502ورقم قيد 113582
محل فرعى عن بيع نظارات طبية وشمسيه بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/شقة بالدور الول بعد الرضي
بالعقار رقم  2ش العشرين مدكور فيصل
 - 44هاني عنتر احمد مرسى قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  15493ورقم قيد  113586محل فرعى
عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعة  6والمحظور منها قانونا
بجهة محافظة الفيوم ابوكساه ملك /جمال مصطفى اسماعيل
 - 45هاني عنتر احمد مرسى قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  15493ورقم قيد  113586محل فرعى
عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعة  6والمحظور منها قانونا
بجهة محافظة الجيزة الشهيد احمد حمدي -فيصل ملك /محمد محمود احمد حارس
 - 46مصطفى احمد محمود احمد عفيفى قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  15642ورقم قيد  46487محل
فرعى عن سوبر ماركت بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل  1قطاع د السوق التجاري رقم  2مدينة 6
اكتوبر الجديدة
 - 47يوسف جمال حسني جاد قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  15656ورقم قيد  103668محل فرعى
عن مصنع ملبس بجهة محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح فرع بالعنوان التالى37/ش محمد حنفى الدور الثاني -
وراق العرب  -الوراق
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 - 48صابر ابو الوفا عبد الحميد امين قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  15732ورقم قيد  113049محل
فرعى عن مصنوعات جلديه بجهة محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح نشاط رئيسي اخر بالعنوان التالى21 /ش
الصفا و المروه  -اوسيم وبنشاط/مصنوعات جلديه وب راس مال( 50000/خمسون الف جنيها فقط لغير)
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قيود الشركات
 - 1عماد الدين سيد وشركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 12875ورقم قيد  112360مركز عام عن التوريدات العمومية وخدمات النظافة العامة و الخدمات
البترولية والتشجير وزراعة اللند سكيب ونقل وجمع واعادة تدوبر المخلفات بكل انواعها بجهة محافظة الجيزة
330عمارات العرايس بشارع السودان المهندسين
 - 2علي عبدالكريم و شريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 12943ورقم قيد  112393مركز عام عن القيام بتجهيز وعرض وتوريد المخبوزات والحلويات بجهة
محافظة الجيزة محل تجاري رقم 1بالدور الرضي مع صندرة علوية برج جوهرة برديس و المحل يقع بتقاطع
ش ترسا من ش مجدي الفقي قسم العمرانية
 - 3هشام خميس اسماعيل خليل وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  12949ورقم قيد  112395مركز عام عن بيع ملبس جاهزه بجهة محافظة الجيزة رقم  90ش
فيصل الرئيسي فيصل الجيزه
 - 4ورثه محمد المغاوري عوض سليم شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 13013ورقم قيد  112421مركز عام عن مكتب رحلت بجهة محافظة الجيزة  9ش ابراهيم شكري
الثلثيني فيصل
 - 5ايمن صلح و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 13014ورقم قيد  112422مركز عام عن التعبئة و التغليف وتجارة المواد الغذائية بجهة محافظة الجيزة
53ش سيد منصور من ش زنين كوبري الخشب بولق الدكرور
 - 6ابانوب كميل عطوان سليمان وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  13052ورقم قيد  112441مركز عام عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه بجهة محافظة
الجيزة  1حاره عصام من ش الحريه من مستشفي الصدر الجيزه
 - 7مصطفي محمد عبد الرحيم وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  13115ورقم قيد  112466مركز عام عن المقاولت العموميه والتوريدات العامه بجهة محافظة
الجيزة  1ش السراء متفرع من كعابيش برج الرحمه فيصل الجيزه
 - 8عاطف اسماعيل احمد وشريكته شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 13117ورقم قيد  112467مركز عام عن تجارة الحيوانات الليفة وطيور الزينة بجهة محافظة الجيزة
 13شارع عاطف عويس من شارع اللبيني الهرم الجيزه
 - 9احمد محمد فاروق و شركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 13167ورقم قيد  112493مركز عام عن توريد و تركيب الخشاب البلستيكية و المقاولت العمومية
بجهة محافظة الجيزة 62أ حدائق الهرام
 - 10احمد محمد محروس و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 13200ورقم قيد  112512مركز عام عن توريد و تجارة الدوية و المستلزمات الطبية وادارة الصيدليات
بجهة محافظة الجيزة 32ش مناع من المنشية الطوابق فيصل
 - 11علي عبدالعليم حسن قناوي و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  13227ورقم قيد  112525مركز عام عن التوريدات العمومية و المقاولت العامة و تجارة
و توريد المواد الغذائية بجهة محافظة الجيزة 12ش المطبعة الحديثة متفرع من ش عبدالرحيم قناوي ارض
الحداد امبابة
 - 12خالد عبدا محمد عبدالرحمن و شريكه شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  13231ورقم قيد  112528مركز عام عن التوريدات و المقاولت الكهربائية بجهة محافظة
الجيزة محل رقم  13برج  fابراج المريوطية كلس المريوطية هرم
 - 13نبيل صالح علي الجبان و شركاءه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  13234ورقم قيد  112529مركز عام عن مقاولت و توريدات عمومية بجهة محافظة الجيزة
المنصورية بجوار مسجد البدر بالطريق العمومي منشأة القناطر
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 - 14محمد احمد عبدالحليم محمد و شريكه شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  13240ورقم قيد  112531مركز عام عن القيام بأعمال المقاولت بجهة محافظة الجيزة كائن
بالعقار رقم 2ش مسجد الرحمن من ش عبدالخالق ثروت العمرانية
 - 15محمود خالد و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 13241ورقم قيد  112532مركز عام عن تجارة اللمونتال و مستلزماته بجهة محافظة الجيزة 35ش
جابر جويد طريق البراجيل مركز اوسيم
 - 16شركة سيد صلح عبيد محمد احمد وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  13322ورقم قيد  112567مركز عام عن تعبئة و صيانة جميع انواع
الطفايات بجهة محافظة الجيزة ش رجب عبدالسلم من ش ترعه السواحل طناش خلف مساكن المسبوكات
طناش الوراق
 - 17وائل شحاته محمد وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 13338ورقم قيد  112579مركز عام عن تجاره اللومنيوم والكسسوار بجهة محافظة الجيزة محل
عقار رقم  1ش  4متفرع من ربيع الجيزي الجيزه
 - 18محمد بخيت عباس مهدي وشريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  13350ورقم قيد  112583مركز عام عن مكتب توزيع ملبس جاهزه ومفروشات ومراتب
والتصدير بجهة محافظة الجيزة  13ش الثلثيني القديم العمرانيه الغربيه
 - 19محمد قدري ابراهيم احمد و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  13414ورقم قيد  112609مركز عام عن الخدمات الزراعية بجهة محافظة الجيزة قرية جزاية
طريق نكل منشأة القناطر
 - 20شيماء محمد طوسون و شريكها شركة رأس مالها  40,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 13456ورقم قيد  112626مركز عام عن ادارة المطاعم و الكافيهات و التوريدات العمومية وادارة
البيوتي سنتر بجهة محافظة الجيزة ش رقم  36بالدور الرضي الكائن بالقطعة رقم  156تقسيم منطقة و تقسيم
الجمعية التعاونية لبناء المساكن و تعمير صحراء الهرام
 - 21وائل محمود ابراهيم و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 13484ورقم قيد  112644مركز عام عن تسجيل و تجارة و توزيع الدوية البشرية و البيطرية و
المكملت الغذائية و المطهرات و المبيدات الحشرية و مستحضرات التجميل و المواد الكيميائية و التصدير بجهة
محافظة الجيزة 7ش محمد بن ال حمد من ش حي الهرم الطالبية فيصل
 - 22محمد متولى و شريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 13594ورقم قيد  112686مركز عام عن مطعم لتقديم جميع انواع المأكولت و التيك اواي و جميع
انواع المشروبات (دا الكحولية) بجهة محافظة الجيزة محل بالرضي في العقار بلوك  20ش العلمين عمارات
الوقاف الكيت كات العجوزة
 - 23رضا فوزي جرجس و شريكه شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 13646ورقم قيد  112707مركز عام عن كافيه بجهة محافظة الجيزة 18ش القدس من ش شهاب
المهندسين
 - 24محمد جابر مصطفى و شريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 13676ورقم قيد  112723مركز عام عن تصدير وتنسيق حدائق و ادارة مزارع بجهة محافظة الجيزة
120ش الملكة برج الهيثم كفر طهرمس بولق الدكرور فيصل
 - 25محمد عصام انور و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 13765ورقم قيد  112760مركز عام عن توريدات عامة بجهة محافظة الجيزة 2ش خليل جاد الصباغ -
قسم العجوزة
 - 26محمد عماد وشركاه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 13773
ورقم قيد  112764مركز عام عن استشارات علمية وبيئية وخدمات صناعية وتوكيلت تجارية والتوريدات
العمومية بجهة محافظة الجيزة  14شارع كمال هويدي مدينة الفنون العمرانية
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 - 27عمرو حسني محمد ابو النصر وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  13781ورقم قيد  112768مركز عام عن اداره مصنع لتصنيع وانتاج وتغليف وتعبئه
العصائر والمياه ومياه الشرب الطبيعيه بجهة محافظة الجيزة رقم  8برج النجمه الحرانيه شبرامنت الهرم
 - 28احمد حسين محمود عطيه الحبشي وشركاه شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  13793ورقم قيد  112775مركز عام عن توريدات عمومية وتنفيذ العمال
الكهربائية والعمال الميكانيكية واعمال البخار ومكافحة الحريق والتحكم في الهواء المضغوط نيو ماتك واعمال
الجهد المنخفض بجهة محافظة الجيزة  60ه من شارع العشرين حدائق الهرام الهرم
 - 29يحي حسن امام احمد وشركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 13800ورقم قيد  112778مركز عام عن بيع ماكينات تصوير المستندات ومستلزماتها بجهة محافظة
الجيزة شقه رقم  1الدور الول 2ش العدوي من ش العمده الطالبيه فيصل
 - 30اشرف عبد السميع احمد عبد السميع وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  13806ورقم قيد  112784مركز عام عن انشاء واداره وتشغيل المخابز
بجهة محافظة الجيزة رقم  5ش طه العدوي من ش حرم الدائري مدينه النجوم المعتمديه
 - 31مرزوق محمود مرزوق محمد وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  13971ورقم قيد  112859مركز عام عن كوافير ( رجالي وحريمي ) بجهة محافظة
الجيزة الدور الرضي عقار  6أ ميدان اسوان المهندسين الجيزة
 - 32محمود علي و شركاه -ابو سيف لتجارة الورق شركة رأس مالها  80,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  13973ورقم قيد  112861مركز عام عن تجارة الورق بكافة انواعه بجهة
محافظة الجيزة 16برج الشراف طريق منشية البكاري ناصية ش محمد ربيع الطالبية فيصل الهرم
 - 33محمد خلف و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 14047ورقم قيد  112900مركز عام عن تجارة و توريد جميع انواع الورق بجهة محافظة الجيزة الشقة
رقم  1الكائنة بالدور الرضي بالعقار رقم  4ش سعيد بحر  /النجمة الذهبية من ش الشهيد احمد حمدي /منشأة
البكاري فيصل  /الهرم
 - 34حارس البدري اسماعيل و شريكته شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  14075ورقم قيد  112919مركز عام عن بيع وتوريد الملبس الجاهزه بالجمله بجهة محافظة
الجيزة  31ش الجسر الرئيسي منشاه البكاري الجيزه
 - 35رضا محمد احمد و شريكه شركة رأس مالها  9,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 14110ورقم قيد  112939مركز عام عن تقديم خدمات زراعية بجهة محافظة الجيزة 1ش محمد ابو
صفين صفط اللبن بولق الدكرور
 - 36محمد خالد محمد عبدالرحيم البنا و شريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  14149ورقم قيد  112954مركز عام عن توريدات عمومية و خدمات زراعية و بيع
مستلزمات الزراعة و اعمال اللند سكيب و الستثمار الزراعي بجهة محافظة الجيزة القطا مركز منشأة القناطر
 - 37صلح عوض ابو بكر موسى و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  14171ورقم قيد  112962مركز عام عن استصلح اراضي و انتاج حيواني و توريد و
توزيع مستلزمات انتاج و استثمار زراعي بجهة محافظة الجيزة جزاية مركز منشأة القناطر
 - 38اسماء مسلم و شريكتها شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 14181ورقم قيد  112968مركز عام عن معمل للتحاليل الطبية بجهة محافظة الجيزة 1ش سيد
عبدالعزيز كعبيش فيصل
 - 39محمد محمد ابراهيم سالم ابو زيد و شريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  14185ورقم قيد  112972مركز عام عن ادارة و تشغيل المطاعم
والمنشات السياحيه دون القيام باعمال شركات السياحه بجهة محافظة الجيزة  19ش طريق مصر اسكندرية
الصحراوي امام فندق الماريوت الهرم
 - 40محمد حسام الدين فتحي محمد و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  14198ورقم قيد  112979مركز عام عن القيام بأعمال المقاولت العمومية و التوريدات
العمومية و التوكيلت التجارية بجهة محافظة الجيزة 122ش الهرام سابقا  128حاليا الهرم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 103 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 41صلح عبد الرحمن سيد احمد عيد وشريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  14271ورقم قيد  113017مركز عام عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه
بجهة محافظة الجيزة ش  16بجوار نزله الدائري جزيره محمد الوراق الجيزه
 - 42احمد سمير مصطفى محمد و شريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  14294ورقم قيد  113026مركز عام عن توريد المواد الغذائية بجهة محافظة الجيزة 6ش عمر
بن الخطاب مدينة السادات وراق العرب
 - 43محمد شعبان و شريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 14322ورقم قيد  113037مركز عام عن صناعة الملبس الجاهزة بجهة محافظة الجيزة خلف مطحن
اوسيم الزيدية اوسيم
 - 44فهد سيد احمد عمر للمقاولت العمومية و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  14397ورقم قيد  113075مركز عام عن البناء و النشاء و التعمير بجهة
محافظة الجيزة حارة كساب اوسيم
 - 45حسن خليفة و شريكه شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 14458ورقم قيد  113107مركز عام عن تجارة و توزيع جميع انواع العطارة و العلفه بجهة محافظة
الجيزة المحل الكائن بالدور الرضي بالفيل الكائنة بشارع رشاد ابو زيد وراق العرب قسم الوراق
 - 46علء طايع و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 14461ورقم قيد  113109مركز عام عن تطوير عقاري و ادارة مولت تجارية بجهة محافظة الجيزة
عمارة  45المجاورة  2الحي الول الشيخ زايد
 - 47عبدا محسن عبدالعزيز و شركاه شركة رأس مالها  14,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  14467ورقم قيد  113112مركز عام عن بيع الدوات الصحية بجهة محافظة الجيزة 4ش
القصر المنيرة الغربية امبابه
 - 48محمود سامي فتحي و شركاه شركة رأس مالها  510,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 14491ورقم قيد  113120مركز عام عن توريدات عمومية  -مقاولت عمومية بجهة محافظة الجيزة
شقة بالدور الرضي -تغيان السكة الحديد المنيب
 - 49عاصم محمد يحيى و شريكه شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 14500ورقم قيد  113126مركز عام عن توريد و تجارة و بيع الدوية و المستلزمات الطبية بجهة
محافظة الجيزة 3ش عبدون بشير من ش لشين الكوم الخضر فيصل
 - 50عبدالهادي لنادي عبدالهادي و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  14574ورقم قيد  113157مركز عام عن تجارة مستلزمات الكمبيوتر بجهة محافظة
الجيزة 2ش مصطفى شحاته من ش العشرين فيصل
 - 51محمد عبدا محمد عبدالسلم و شريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  14598ورقم قيد  113173مركز عام عن مقاولت انشاء و هدم و اصلح و اساسات
بجهة محافظة الجيزة 63ص حدائق الهرام الهرم
 - 52احمد محمد عبدالرحيم صالح و شركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  14676ورقم قيد  113212مركز عام عن تقديم خدمة تغيير الزيوت و سيرفيس السيارات
بجهة محافظة الجيزة عقار رقم  2ش خالد امين  /مربع التعاون /الهرم
 - 53زينب ابراهيم عمر سالم و شريكها شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  14692ورقم قيد  113218مركز عام عن توريدات اغذية و اكسسوارات حيوانات اليفة بجهة
محافظة الجيزة 68ش نادي امبابه الرياضي امبابه
 - 54عاطف محمد عاطف محمد و شركائه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  14724ورقم قيد  113233مركز عام عن اقامة وتجهيز و ادارة المنشأت الطبية المختلفه و
المراكز الطبية و المستشفيات و التوكيلت التجارية و التوريدات العمومية و تجارة و بيع و توزيع المستلزمات
الطبية و الدوية بجهة محافظة الجيزة 8ش منصور الصناديلي مدكور فيصل
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 - 55شهدان نيازي و ياسمين الغرابلي شركة رأس مالها  8,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 14730ورقم قيد  113238مركز عام عن تقديم الستشارات في مكونات و مستلزمات الطعام و ما
يستلزمة كل ذلك من ملحقات متعددة بجهة محافظة الجيزة 195ش 26يوليو ميدان سفنكس العجوزة
 - 56كريستين كمال و شركاه شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 14868ورقم قيد  113315مركز عام عن تجارة بيع و توزيع المشروبات الكحولية و المشروبات الغازية
و المثلجات و المأكولت (جملة و قطاعي) بجهة محافظة الجيزة 28ش محمود الخيال من ش منير من ش سعد
زغلول محطة مشعل الهرم
 - 57محمد سيد عبدالفتاح احمد و شريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  14888ورقم قيد  113323مركز عام عن مستلزمات طبية و مستحضرات تجميل بجهة محافظة
الجيزة 68ش الخلص عثمان محرم الطالبيه
 - 58سعيد محمد عمر و شريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 14895ورقم قيد  113325مركز عام عن العمل بمجال النظافة الداخلية والواجهات و الحدائق و الفيلت
و الشركات وكذلك خدمات النظافة العامة و الخاصة بطاقة انواعها ما عدا المن و الحراسة بجهة محافظة
الجيزة الدور الثاني بالعقار الكائن بكورنيش النيل رقم  2بالخصاص مركز منشأة القناطر  -بجوار مالك الملك و
الحمد
 - 59خالد لطفي صبحي و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 14968ورقم قيد  113361مركز عام عن القيام ببيع وتوريد القمشة بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1
بالدور الرضي بالعقار رقم  2أحمد سليمان من ش الثلثيني الملك فيصل
 - 60نجوان عبدالمجيد عثمان و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  15007ورقم قيد  113382مركز عام عن المقاولت العمومية و التوريدات بجهة محافظة
الجيزة عقار  31بلوك  27امبابه
 - 61قاسم عبدالهادي و شركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 15015ورقم قيد  113387مركز عام عن تجارة و توريد الومنيوم بجهة محافظة الجيزة  14ش عبد
الرحيم القناوي من ش اللبيني فيصل
 - 62عامر محمد شعبان عبدالكافي و شركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  15017ورقم قيد  113389مركز عام عن تجارة الدوات المنزلية و الزجاج بالجملة و
التجزئة ووكالة المصانع و المباشرة بالعمولة و التوريدات العمومية بجهة محافظة الجيزة الدور السادس مول
الندلس هوم ش الشهيد احمد بدوي مركز و مدينة ابو النمرس
 - 63محمد خميس محمود عبدالنعيم و شركاه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  15141ورقم قيد  113450مركز عام عن تجاره قطع غيار سيارات ومركز صيانه بجهة
محافظة الجيزة 16الشركه العالميه المريوطيه الهرم
 - 64محمود طارق محمود شيخون و شركاه شركة رأس مالها  95,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  15167ورقم قيد  113460مركز عام عن التوريدات العامه وتطوير وانشاء شبكات المياه
والدوات الصحيه ولوازم السباكه بجهة محافظة الجيزة 1ش شكري الدالي برج مكه بولق الدكرور
 - 65ابتسام سليم محمد وشريكها شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 15194ورقم قيد  113472مركز عام عن مقاولت عمومية وتوريدات بجهة محافظة الجيزة  47شارع
عنتر الحمزاوي من شارع مسجد الرحمن امبابة
 - 66صابر صلح طلبه و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 15259ورقم قيد  113496مركز عام عن تشطيب شقق و فيلت و اعمال التصميم الداخلي و اعمال
الديكور من تشطيب شقق و فيلت ووحدات ادارية كاش و بالتقسيط بجهة محافظة الجيزة الشقة الكائنة بالدور
الرابع بعد الرضي بالعقار الكائن ش السادات  -كفر الجبل  -قسم الهرم
 - 67عمرو محمود عباس و شركاه شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 15317ورقم قيد  113519مركز عام عن تجارة مياه غازية بجهة محافظة الجيزة 3ش احمد سلم من
ش المطار امبابة
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 - 68ياسر عبدالخر و شركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 15382ورقم قيد  113540مركز عام عن المقاولت العامة بجهة محافظة الجيزة العقار رقم  26قطعة
رقم 981ش عمر ابن الخطاب  -امبابه
 - 69عبدالحليم محمد حلمي نصار و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  15407ورقم قيد  113550مركز عام عن مقاولت عامة و توريدات مواد البناء و المعدات
بجهة محافظة الجيزة 14ش صبري مكي متفرع من ش معهد البطران اولد رجب اللبيني الهرم
 - 70حسام الدين ثابت و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 15455ورقم قيد  113570مركز عام عن تجارة اكسسوارات التليفون المحمول بجهة محافظة الجيزة
محل رقم  2الكائن بالعقار رقم  110ش التحرير ناصية سليمان جوهر الدقي
 - 71شركة سماح شعبان و شريكتها شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  15499ورقم قيد  113589مركز عام عن المقاولت والتوريدات العمومية بجهة محافظة الجيزة
شقة رقم  2بالعقار  2ح عبدالرحمن صبيح من ش محمد ابراهيم امبابه
 - 72عزت عبدالسميع حسن و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  15510ورقم قيد  113593مركز عام عن تجارة و توزيع المنتجات الغذائية بكل انواعها
وتوكيلت تجارية و توزيع منتجات الغير بجهة محافظة الجيزة 13ش جمال رسمي الطوابق فيصل
 - 73جرجس ادوار و شريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 15613ورقم قيد  113640مركز عام عن توريد و تجارة و تصنيع الملبس بجهة محافظة الجيزة 1ش
سعد زغلول برج معوض الهرم
 - 74حسام علي الروبي فتح ا و شريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
ايداع  15647ورقم قيد  113654مركز عام عن مصنع ملبس جاهزة بجهة محافظة الجيزة 7ش
الجامع من ش العمدة القديم العمرانية
 - 75وائل محمد انور محمد حجاج و شركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-29
برقم ايداع  15658ورقم قيد  113659مركز عام عن تجارة مواد البناء و التوريدات العمومية و توريد
مواد البناء و توريدات السمنت بجهة محافظة الجيزة 307ش الهرام الدور الثالث فوق الرضي علي يمين
الصاعد  -قسم العمرانية

فروع الشركات
 - 1محمد عبده السيد حسانين و شريكه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  13637ورقم قيد 56222
فرعى عن مطعم و كافيه بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم  B7سيتي ووك اكسبريس بالمنطقة
الواقعة بين وصلة دهشور الجنوبية والسياحية الشمالية بجوار جامعة القاهرة
 - 2سعيد اسماعيل محمد و شركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  14336ورقم قيد 111953
فرعى عن معمل البان بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان 2ش الفاروق عمر بن الخطاب كفر طهرمس
فيصل
 - 3مدحت محمود محمد متولى وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  14744ورقم قيد
 113246فرعى عن تشغيل مصوغات بجهة محافظة القاهرة 3ب ش محمد حجاج من ش معروف محل رقم
21
 - 4مدحت محمود محمد متولى وشركاه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  14744ورقم قيد
 113246فرعى عن تشغيل مصوغات بجهة محافظة الجيزة محل رقم  21سور نادي الترسانه الرياضي -
ش  26يوليو  -المهندسين
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محو  -شطب
 - 1سيد عبد الرحيم السيد السراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  729قيد فى  2007-05-30برقم ايداع 735
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 2عبد النبى كمال صادق عبد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11491قيد فى  2008-04-30برقم ايداع
 4934وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 3مايكل سيد سليمان رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  59569قيد فى  2017-07-03برقم ايداع  6791وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 4احمد محمد حميده عبدالخبير تاجر فرد سبق قيده برقم  64600قيد فى  2018-01-28برقم ايداع 1218
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 5اصبح حسن محروس شحات بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  77483قيد فى  2019-08-04برقم ايداع
 11160وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 6محمود السيد محمد الكافورى تاجر فرد سبق قيده برقم  84134قيد فى  2020-03-16برقم ايداع 4791
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 7حمدي حربي السعيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  87159قيد فى  2020-09-03برقم ايداع
 10935وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 8محمد مصطفى عبدالشافي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  108009قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
 3890وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 9محمود ربيع ابراهيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  108583قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 4981وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 10اسماء عبد العزيز احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  109114قيد فى  2020-03-08برقم ايداع
 6086وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 11يحى فتحى عبد الحميد ابو نار تاجر فرد سبق قيده برقم  33762قيد فى  2014-06-18برقم ايداع
 6136وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 12هانى حمدى نورالدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  41328قيد فى  2015-05-11برقم ايداع
 4795وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 13محمد علي مرسي عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  45164قيد فى  2015-11-04برقم ايداع 10598
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر لترك التجارة
 - 14احمد فتحى محمد علوان تاجر فرد سبق قيده برقم  63227قيد فى  2017-12-04برقم ايداع 13604
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 15فايزه احمد عبدا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  64160قيد فى  2018-01-09برقم ايداع 355
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محولترك التجارة
 - 16يوسف محمد يوسف عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  65999قيد فى  2018-03-11برقم ايداع
 3785وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك اتجارة
 - 17اسامة عبدا محمد توفيق المقدم تاجر فرد سبق قيده برقم  66060قيد فى  2018-03-13برقم ايداع
 3907وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 18احمد عبدالرحمن على ابوموسي تاجر فرد سبق قيده برقم  69637قيد فى  2018-08-26برقم ايداع
 11207وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 19عنتر شداد عامر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70859قيد فى  2018-10-10برقم ايداع 13454
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 20النجار للمعدات الثقيلة والمعدات تاجر فرد سبق قيده برقم  77251قيد فى  2019-07-28برقم ايداع
 10757وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 21هنية معوض حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79934قيد فى  2019-11-04برقم ايداع 15900
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 22احمد منير صاوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82198قيد فى  2020-01-15برقم ايداع  719وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امرمحو لترك التجارة
 - 23احمد محمد صلح علي تاجر فرد سبق قيده برقم  82225قيد فى  2020-01-16برقم ايداع  883وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 24نجيب عبد السلم عبدالسيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95193قيد فى  2021-04-14برقم ايداع
 7090وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 25احمد محمد احمد ابراهيم كيلني تاجر فرد سبق قيده برقم  108478قيد فى  2022-02-22برقم ايداع
 4776وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 26الديب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  112434قيد فى  2012-05-21برقم ايداع
 9959وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 27احمد محمد على سيد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  112442قيد فى  2020-10-14برقم ايداع
 5506وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 28اصبح محمد عمر محمد عمر عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  235082قيد فى 2015-09-02
برقم ايداع  10826وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 29مرسى محمد مرسى على حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  9490قيد فى  2008-03-06برقم ايداع
 2653وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 30سيد نور الدين عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35318قيد فى  2014-09-03برقم ايداع
 8925وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 31شيرين عاطف بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54820قيد فى  2016-12-06برقم ايداع
 12898وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 32يوسف بهنان سليمان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  56064قيد فى  2017-01-31برقم ايداع 1116
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 33محمد عبد الواحد عبد القادر متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  64792قيد فى  2018-02-04برقم ايداع
 1575وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 34جمعه حسين ابراهيم عبد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82635قيد فى  2020-01-29برقم ايداع
 1686وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 35ياسر رمضان علي عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  107096قيد فى  2022-01-24برقم ايداع
 1957وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 36محمد احمد عبدالقوي متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  112517قيد فى  2019-01-14برقم ايداع
 577وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 37بنداري لتوريد الحبال والدوباره والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  112518قيد فى 2018-10-21
برقم ايداع  14567وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 38احمد محمود احمد زهرة تاجر فرد سبق قيده برقم  10201قيد فى  2008-03-25برقم ايداع 3459
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 39هيثم عبد اللطيف عبد الونيس سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18134قيد فى  2008-12-18برقم ايداع
 12911وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 40علء سيد حسنين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20274قيد فى  2009-03-02برقم ايداع 2270
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 41صلح علي حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  30261قيد فى  2014-01-21برقم ايداع  606وفى
تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 42جلل سمير جمال الدين رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  34648قيد فى  2014-08-06برقم ايداع
 7898وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 43أيه كمال فهيم عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  63153قيد فى  2017-11-28برقم ايداع 13452
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 44لبيب عبد المسيح لبيب زاخر تاجر فرد سبق قيده برقم  79589قيد فى  2019-10-22برقم ايداع
 15221وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو
 - 45شريف حسين حسين جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  81299قيد فى  2019-12-16برقم ايداع
 18492وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 46عماد عبدا محمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  82324قيد فى  2020-01-20برقم ايداع
 1077وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 47جنيدي حسني فهمي جنيدي تاجر فرد سبق قيده برقم  82796قيد فى  2020-02-04برقم ايداع 2035
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 48ناجح سيد عبدالرؤف عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  92174قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
 1270وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 49ياسر عبدالعال عبدالرازق الشيمي تاجر فرد سبق قيده برقم  98853قيد فى  2021-08-05برقم ايداع
 13750وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 50صبري محمد رمضان محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  103904قيد فى  2021-11-17برقم
ايداع  22431وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 51احمد عبد المنعم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18331قيد فى  2008-12-25برقم ايداع
 13152وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 52احمد عبدالمنعم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18331قيد فى  2009-06-22برقم ايداع 4563
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 53محمد ابو زيد احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26280قيد فى  2013-05-29برقم ايداع 5242
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 54هانى احمد محمد حسن ابو النجا تاجر فرد سبق قيده برقم  29154قيد فى  2013-12-04برقم ايداع
 9485وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 55بدوى محمود محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  37578قيد فى  2014-12-04برقم ايداع
 12285وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة للوفاة
 - 56سعيد ابراهيم على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37880قيد فى  2014-12-17برقم ايداع 12765
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 57عبير احمد فرج عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  60248قيد فى  2017-08-01برقم ايداع 7997
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 58محمد لظمي عبد الرحمن فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  65485قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 25488وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو
 - 59اصبح التهامى لتوريد العماله والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  76485قيد فى
 2019-06-26برقم ايداع  9260وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 60صفوت مشرقى ميخائيل شرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  77204قيد فى  2019-07-25برقم ايداع
 10657وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 61برسوم جميل توفيق مسعود عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  78733قيد فى  2019-09-23برقم ايداع
 13597وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 62امجاد سعد ذكري هواش تاجر فرد سبق قيده برقم  104285قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 23114وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لغلق الرئيسي الخر
 - 63حسن محمد عبد الرحمن نجدي تاجر فرد سبق قيده برقم  105032قيد فى  2021-12-09برقم ايداع
 24498وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 64حسام ابراهيم محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  28254قيد فى  2013-10-29برقم ايداع 8107
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 65احمد حمدى محمد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  39352قيد فى  2015-02-19برقم ايداع 1745
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 66ميلد ماهر سادروس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  66884قيد فى  2018-07-24برقم ايداع
 9819وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 67سيد ممدوح يحيى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  68606قيد فى  2018-07-10برقم ايداع 9142
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 68احمد مجدي احمد فتح ا عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  74449قيد فى  2019-03-27برقم ايداع
 5120وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 69رهام مصطفى بخيت حليم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  76600قيد فى  2019-07-03برقم ايداع
 9473وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 70عبد المنعم حامد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  86093قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 24341وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو للمقاصة
 - 71يحيى محمد انس شرشر تاجر فرد سبق قيده برقم  86112قيد فى  2020-07-28برقم ايداع 8876
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 72صموئيل نبيل حبيب مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  93483قيد فى  2021-03-01برقم ايداع
 3706وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 73صابرين عبد الحميد متولي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94452قيد فى  2021-03-25برقم ايداع
 5710وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 74ربيع محمد عبدالعاطى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  94815قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 6398وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 75محمود عباس محمد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  94912قيد فى  2021-04-07برقم ايداع 6579
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 76كامل سيد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  96659قيد فى  2021-06-08برقم ايداع  9992وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 77عزة عبد المنعم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  104433قيد فى  2021-11-29برقم ايداع
 23346وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 78محمود ابراهيم حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  104677قيد فى  2021-12-02برقم ايداع
 23808وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 79طاهر عبدالناصر خلف عبدالغفور تاجر فرد سبق قيده برقم  108200قيد فى  2022-02-17برقم ايداع
 4254وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 80فتحي السيد سلمه سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  108722قيد فى  2022-02-27برقم ايداع
 5224وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 81عبده جمال عبدالنبي علي ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  111095قيد فى  2022-04-21برقم
ايداع  10169وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 82رجب خفاجى احمد عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  34435قيد فى  2014-07-20برقم ايداع
 7560وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 83يني ارجيروس جورج انارجيروس تاجر فرد سبق قيده برقم  44545قيد فى  2015-10-08برقم ايداع
 9662وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 84راشه جابر محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  46453قيد فى  2021-04-15برقم ايداع
 7160وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل انهاء نشاط الفرع
 - 85محمد احمد شوعي مسعد المرحبي تاجر فرد سبق قيده برقم  78182قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
 12512وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 86عابدين عاطف عابدين عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  87088قيد فى  2020-09-02برقم ايداع
 10778وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 87مجدي وهبة عبد السيد سليمان حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  95805قيد فى  2021-05-09برقم ايداع
 8241وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
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 - 88رجب حامد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  103905قيد فى  2021-11-17برقم ايداع
 22432وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 89اسلم عادل فهمي عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  110260قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 8491وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر
 - 90بيشوى رؤوف حنا غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  54155قيد فى  2020-05-14برقم ايداع 5436
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 91السيد عادل السيد عبد العزيز شخشيخة تاجر فرد سبق قيده برقم  58456قيد فى  2017-05-10برقم
ايداع  4937وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 92سماح سلمة شاكر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  61347قيد فى  2017-09-19برقم ايداع
 10188وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 93تامر عويس محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  74888قيد فى  2019-04-15برقم ايداع
 6061وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 94زينب احمد محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  78196قيد فى  2019-09-04برقم ايداع 12539
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 95شيماء شكرى عيد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  79257قيد فى  2019-10-13برقم ايداع
 14566وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 96مكتب المعز للتوريدات والمقاولت المتكامله تاجر فرد سبق قيده برقم  81905قيد فى 2020-01-02
برقم ايداع  103وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 97مسعد يحي زايد محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  92012قيد فى  2021-01-19برقم ايداع 987
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 98محمد سعيد عيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  103447قيد فى  2021-11-09برقم ايداع 21606
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 99محمد سعيد عيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  103447قيد فى  2021-11-09برقم ايداع 21606
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 100مصطفي محمود احمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  106427قيد فى  2022-01-09برقم ايداع
 621وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 101الدردير للتصدير والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  7891قيد فى  2008-01-24برقم ايداع 847
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 102سعد لبيب عبد الحميد احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  23626قيد فى  2013-02-12برقم ايداع
 1455وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 103امين احمد محمد احمد حبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم  41089قيد فى  2015-04-30برقم ايداع
 4436وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 104جمال سيد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47815قيد فى  2016-02-16برقم ايداع 1788
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 105خالد محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59249قيد فى  2017-06-12برقم ايداع 6244
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 106عمر محمد زكي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  67103قيد فى  2018-04-29برقم ايداع
 6139وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 107طه احمد حامد طلبه الوليلي تاجر فرد سبق قيده برقم  85723قيد فى  2020-07-16برقم ايداع
 8175وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 108حمدي محمد مهدي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  109266قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
 6398وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 109منه ا محمود احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  110944قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
 9855وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 110على احمد ممدوح على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  111613قيد فى  2022-05-15برقم ايداع
 11205وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 111احمد محمد عبد الحميد فاضل تاجر فرد سبق قيده برقم  112854قيد فى  2011-04-04برقم ايداع
 4817وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 112محمد محمد عبد العزيز فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  112860قيد فى  2012-05-08برقم ايداع
 8958وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 113خالد محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14113قيد فى  2008-07-15برقم ايداع
 8021وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك ا لتجارة
 - 114وائل احمد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31036قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13089وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو للمقاصة
 - 115شنوده زكي سمعان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46762قيد فى  2016-01-05برقم ايداع 162
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 116عبدالرؤف السيد عبدالرؤف غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  60316قيد فى  2017-08-02برقم
ايداع  8134وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 117محمد عبد العزيز عبد المحسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62307قيد فى  2017-10-29برقم
ايداع  11915وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 118احمد محمد عبد السلم مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  70375قيد فى  2018-09-25برقم ايداع
 12666وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 119امام محمود فهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  96593قيد فى  2021-06-07برقم ايداع 9853
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 120عبدالعزيز مصطفي توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  97159قيد فى  2021-06-22برقم ايداع
 10983وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 121عبد الفضيل مبروك عبد الفضيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  107257قيد فى 2022-01-30
برقم ايداع  2282وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 122عبد النبى خميس كيلنى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  28605قيد فى  2013-11-14برقم ايداع
 8631وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 123محسن حسن مرسي مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  31025قيد فى  2014-02-20برقم ايداع
 1777وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 124احمد محمود محمد بعيزق تاجر فرد سبق قيده برقم  72487قيد فى  2019-01-21برقم ايداع
 1103وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 125محمود مصطفى محمود عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  79928قيد فى  2019-11-17برقم
ايداع  16514وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 126محمد محمود محمد شكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  84484قيد فى  2020-05-20برقم ايداع
 5667وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 127جمال سعد عبدالحكيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  89659قيد فى  2020-11-11برقم ايداع
 15778وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 128وليد حلمي عاشور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  92595قيد فى  2021-02-04برقم ايداع 1956
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 129احمد حمدي عاشور طه تاجر فرد سبق قيده برقم  98134قيد فى  2021-07-12برقم ايداع 12401
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 130نجلء محمود علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  103513قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
 21731وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 131سمر طارق رمضان زكي مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  104362قيد فى  2021-11-28برقم ايداع
 23242وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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 - 132روماني نجيب حنا سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  112029قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
 12154وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 133مسعد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66318قيد فى  2018-03-21برقم ايداع 4413
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 134سمير احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83155قيد فى  2020-02-13برقم ايداع 2789
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 135عصام مصطفي احمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  101082قيد فى  2021-09-23برقم ايداع
 17521وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 136تغريد محمود علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  101127قيد فى  2021-09-26برقم ايداع
 17610وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 137مبروك فهمي مبروك مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم  101761قيد فى  2021-10-06برقم ايداع
 18674وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 138بسام جمال طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112323قيد فى  2022-05-31برقم ايداع 12795
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 139احمد شحات خميس موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  29819قيد فى  2013-12-30برقم ايداع
 10493وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 140اسماء عبد الله محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78713قيد فى  2019-09-23برقم ايداع
 13565وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 141طارق احمد عبد العال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  80564قيد فى  2019-11-25برقم ايداع
 17144وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 142مريم قديس عبد ا قدس تاجر فرد سبق قيده برقم  87067قيد فى  2021-03-30برقم ايداع 6051
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو للمقاصة
 - 143صابر محمد علي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  87451قيد فى  2020-09-10برقم ايداع
 11483وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 144سعيد خلف لوقا سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  90791قيد فى  2020-12-14برقم ايداع 17980
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 145يوسف نبيل يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  101439قيد فى  2022-02-16برقم ايداع 4095
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك النشاط
 - 146ابراهيم سعد الدين ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107326قيد فى  2022-01-31برقم ايداع
 2444وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 147ايهاب يوسف عبد الصادق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  108917قيد فى  2022-03-02برقم
ايداع  5660وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 148محمد طه محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  19910قيد فى  2009-02-19برقم ايداع 1826
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 149مهران محمود عبد الحميد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  56752قيد فى  2017-02-27برقم ايداع
 2208وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 150محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  77130قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 12396وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لغلق الفرع
 - 151احمد عبد الرحمن احمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  88234قيد فى  2020-10-01برقم
ايداع  12991وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 152محمود حسني عطا عبدالحليم خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  91728قيد فى  2021-01-11برقم
ايداع  431وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 153مجدي رجب عبد السلم جارحي تاجر فرد سبق قيده برقم  92926قيد فى  2021-02-14برقم ايداع
 2620وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
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 - 154نسيم سيدهم امين سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  102478قيد فى  2021-10-24برقم ايداع
 19890وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 155زينب ابراهيم طه عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  105134قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
 24653وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 156عبدالحميد السيد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  105841قيد فى  2021-12-23برقم ايداع
 25807وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 157ناهد محمد عبد العال قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  106935قيد فى  2022-01-19برقم ايداع
 1611وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 158حنان عبد الحليم علي عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  111322قيد فى  2022-04-27برقم ايداع
 10575وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 159د جيهان محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  113240قيد فى  2003-08-05برقم ايداع
 8354وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 160رجب فودة فودة شميس تاجر فرد سبق قيده برقم  6774قيد فى  2007-12-15برقم ايداع 7204
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 161نادية محمد سلمة احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14485قيد فى  2008-07-28برقم ايداع 8467
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 162ضياء محمود حنفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29725قيد فى  2013-12-25برقم ايداع
 10345وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 163شعبان رياض عبد الجيد السقارى تاجر فرد سبق قيده برقم  33304قيد فى  2014-05-29برقم ايداع
 5400وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 164سمير بطرس امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40012قيد فى  2015-03-18برقم ايداع
 2763وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 165مصطفي سمير محمد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  48970قيد فى  2016-03-24برقم ايداع
 3590وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 166احمد الجارحي حمزاوي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53553قيد فى  2016-10-18برقم ايداع
 10852وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 167ياسين احمد ياسين عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  62164قيد فى  2017-10-24برقم ايداع
 11666وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 168محمد حمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66271قيد فى  2018-03-20برقم ايداع 4328
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل أمر محو لترك التجارة
 - 169محمود عبدالجبار محمد عبدالراضى تاجر فرد سبق قيده برقم  66717قيد فى  2018-04-11برقم
ايداع  5325وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 170اسلم محمدي محمد ابو عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  72223قيد فى  2019-01-10برقم ايداع
 528وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 171محمد احمد احمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  75521قيد فى  2019-05-12برقم ايداع 7238
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 172خالد رفعت عبد الباقي على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  97369قيد فى  2019-01-21برقم ايداع
 6265وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 173مصطفي حسن امين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  99220قيد فى  2021-08-17برقم ايداع
 14435وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجارة
 - 174اشرف صديق متي حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  109833قيد فى  2022-03-22برقم ايداع 7591
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 175رشا محمد رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110223قيد فى  2022-03-29برقم ايداع
 8368وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 176احمد فرج ابو العنين رفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم  17472قيد فى  2008-11-19برقم ايداع
 12116وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 177عمر عبد الحفيظ عبد النعيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47649قيد فى  2016-02-09برقم ايداع
 1499وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 178كامل السيد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  53393قيد فى  2016-10-12برقم ايداع 10606
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 179اسماعيل نعيم اسماعيل عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  82319قيد فى  2020-01-20برقم ايداع
 1068وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 180عمرو عويس فتحي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  93935قيد فى  2021-03-11برقم ايداع
 4699وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 181محمد ابو المكارم عثمان عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  94839قيد فى  2021-04-05برقم
ايداع  6444وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 182ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96813قيد فى  2021-11-28برقم ايداع 9364
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للمقاصة
 - 183احمد جمال سالم السيد عرام تاجر فرد سبق قيده برقم  101252قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 17829وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 184محسن محمد احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  101542قيد فى  2021-10-03برقم ايداع
 18285وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 185مؤسسةالحسان للتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  101542قيد فى  2021-10-03برقم
ايداع  18285وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 186محمد عبد الرازق منصور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15851قيد فى  2008-09-16برقم ايداع
 10129وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 187سحر حسن الديب علي رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  18590قيد فى  2009-01-06برقم ايداع
 162وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 188محمد محروس عباس بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  23126قيد فى  2013-01-22برقم ايداع
 768وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 189صبري فكور اسكندر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  53324قيد فى  2016-10-10برقم ايداع
 10494وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 190هاني محمد عبد ا موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  64706قيد فى  2018-01-30برقم ايداع
 1409وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 191كفايه حسين سيد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  94322قيد فى  2021-03-23برقم ايداع 5469
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 192هيثم صلح الدين حلمي عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  94773قيد فى  2021-04-04برقم
ايداع  6325وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل انر محو لترك التجارة
 - 193فاطمه عبد المنعم محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  107944قيد فى  2022-02-13برقم ايداع
 3733وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 194محمد عبد الحميد المرسى الحضرى تاجر فرد سبق قيده برقم  19512قيد فى  2009-02-07برقم
ايداع  1334وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 195هانى عبد ا عبد المبدى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  19517قيد فى  2009-02-07برقم ايداع
 1339وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 196عيده عبد العظيم شافعي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  25897قيد فى  2013-05-13برقم ايداع
 4669وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 197محمود احمد ثابت سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29469قيد فى  2013-12-16برقم ايداع 9939
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة للوفاة
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 - 198ايمان شعبان محمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  47090قيد فى  2016-01-19برقم ايداع
 675وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 199حماده عبدالرحمن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59335قيد فى  2017-06-15برقم ايداع
 6394وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 200على عدلى هيبة عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  67318قيد فى  2020-10-05برقم ايداع
 13229وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لغلق الرئيسي الخر
 - 201ايمن فوزي عبد الحميد غله تاجر فرد سبق قيده برقم  75160قيد فى  2019-04-22برقم ايداع
 6541وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 202حمديه حسين عبدالجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76913قيد فى  2019-07-15برقم ايداع
 10093وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 203حسام حسن عبد الفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  101022قيد فى  2021-09-22برقم ايداع
 17430وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 204صيدلية حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  113515قيد فى  2003-09-27برقم ايداع  10407وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك النشاط ومحو قيد للوفاه
 - 205محمد صالح محمد مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  4237قيد فى  2007-09-19برقم ايداع 4469
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 206ماجدة نسيم موسى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  20587قيد فى  2009-03-14برقم ايداع 2675
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 207سامح عبد الغفار امين ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  21345قيد فى  2009-04-08برقم ايداع
 2724وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 208وحيد عبد الحميد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  40549قيد فى  2015-04-09برقم ايداع
 3627وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 209احمد عبده ابو سعود عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  63254قيد فى  2017-12-04برقم ايداع
 13648وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 210رمضان قرنى احمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  65591قيد فى  2018-02-27برقم ايداع
 3010وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 211ابتسام نادى مجلع عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69377قيد فى  2018-08-12برقم ايداع 10769
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو للوفاة بموجب اعلم شرعي رقم  865لسنة
2021
 - 212جورج ابراهيم فلبس حنا عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  71985قيد فى  2021-01-11برقم ايداع
 469وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء النشاط الرئيسي الخر الكائن بالعنوان 320ط
هضبة الهرام الهرم
 - 213حسين محمد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  80057قيد فى  2019-11-11برقم ايداع
 16188وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك ا لتجارة
 - 214عادل احمد يوسف اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  80349قيد فى  2019-11-19برقم ايداع
 16745وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 215سلمه احمد عبد العظيم الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  94461قيد فى  2021-03-30برقم ايداع
 6030وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 216نيفين نسيم نصيف مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  100265قيد فى  2021-09-12برقم ايداع
 16413وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 217توفيق امام ابو المجد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  104111قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 22820وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 218ابراهيم رمضان احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  111123قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 10209وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
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 - 219محمد شعبان عساف علي تاجر فرد سبق قيده برقم  112037قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
 12165وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 220حسين عبد ا محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  13522قيد فى  2008-06-25برقم ايداع 7313
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 221عايده عبد الفتاح سيد احمد علي محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  17362قيد فى 2008-11-16
برقم ايداع  11983وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 222رحاب حمدى سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18160قيد فى  2008-12-20برقم ايداع
 12943وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 223هدى عبدا عمر عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  35663قيد فى  2014-09-16برقم ايداع 9412
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 224احمد حسن رجب عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  36071قيد فى  2014-10-01برقم ايداع
 10060وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 225منتصر الصيد عبد الله عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  50389قيد فى  2016-05-18برقم
ايداع  5841وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 226انعام عبد ا محمود عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  60079قيد فى  2017-07-25برقم ايداع 7702
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 227سامى عبدالرازق عبدالجواد على تاجر فرد سبق قيده برقم  84840قيد فى  2020-06-17برقم ايداع
 6422وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 228عبد المجيد قوشتي محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  87745قيد فى  2020-09-20برقم ايداع
 12075وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 229هشام نبيل عبد المجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  91679قيد فى  2021-01-10برقم ايداع
 331وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 230عصام محمد عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99606قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 14008وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 231مدحت سعد عبده السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  99665قيد فى  2021-08-29برقم ايداع 15276
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 232هاله عبدالرؤوف منصور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102168قيد فى  2021-10-17برقم ايداع
 19387وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 233حسين صلح عويس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  110362قيد فى  2022-04-03برقم ايداع
 8665وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 234الفريد للشغال الهندسيه تاجر فرد سبق قيده برقم  113595قيد فى  1990-06-23برقم ايداع 4498
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 235وائل عبد العال الدسوقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11085قيد فى  2008-04-17برقم ايداع
 4466وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 236محمد نعيم سيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  16331قيد فى  2008-10-13برقم ايداع 10722
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 237حمدى حمدان صديق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20841قيد فى  2009-03-23برقم ايداع
 3008وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 238عبد الناصر عبد اللطيف عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31171قيد فى  2014-03-03برقم
ايداع  2059وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 239محمد حماده محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  47614قيد فى  2016-02-08برقم ايداع
 1443وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 240ايمن عبد السلم عبد العزيز عبد الخالق ابو ذكري تاجر فرد سبق قيده برقم  48196قيد فى
 2016-03-01برقم ايداع  2386وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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 - 241ناصر عبد الحي حنا بليح تاجر فرد سبق قيده برقم  59282قيد فى  2017-06-13برقم ايداع 6350
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره و محو القيد للوفاه بموجب العلم الشرعى
قضيه رقم 257لسنة  2021والذي بنحصر في ارثه الشرعيين لذلك ترك التجاره لوفاته
 - 242مصطفى على امين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  64876قيد فى  2018-02-06برقم ايداع
 1730وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 243باسم سمير محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  67828قيد فى  2018-05-29برقم ايداع 7585
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 244امين محمد امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76403قيد فى  2019-06-24برقم ايداع 9103
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجاره
 - 245عصام عبد العزيز محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  80227قيد فى  2019-11-17برقم ايداع
 16482وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 246احمد عطيه طلبه عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  85069قيد فى  2020-06-25برقم ايداع 6872
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 247فارس بدري حكيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  89185قيد فى  2020-10-27برقم ايداع
 14828وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 248برديس فرج زكي اسماعيل ابو الحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  93493قيد فى  2021-03-01برقم
ايداع  3723وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 249عبد العزيز عصام سعد مبروك علي تاجر فرد سبق قيده برقم  95220قيد فى  2021-04-15برقم
ايداع  7151وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
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رأس المال
 - 1عيد صقر سالم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  19844قيد فى  2009-02-17برقم ايداع  1731فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2عبد الحكيم لشحن البضائع وايجار السيارات للنفس والغير تاجر فرد سبق قيده برقم  54750قيد فى
 2016-12-04برقم ايداع  12787فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
 - 3عبد القادر سعد محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  60081قيد فى  2017-07-25برقم ايداع 7712
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 4ابراهيم عطوه ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  68674قيد فى  2018-07-12برقم ايداع
 9267فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 5اسامة اسماعيل محمد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  90616قيد فى  2020-12-08برقم ايداع
 17622فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 6علء حسن ابو سريع عبدالبني تاجر فرد سبق قيده برقم  91958قيد فى  2021-01-18برقم ايداع 877
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 7كريم محسن عطيه عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  98760قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 13559فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 8محمد عبد الغني السيد عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  102244قيد فى  2021-10-18برقم ايداع
 19510فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 9تامر عبد العزيز متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  52946قيد فى  2016-09-21برقم ايداع  9898فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 10احمد احمد فهمى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  67797قيد فى  2018-05-28برقم ايداع  7522فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11على احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85893قيد فى  2020-07-21برقم ايداع  8492فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12محمود نبيل فهمي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  100450قيد فى  2021-09-15برقم ايداع
 16741فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13محمد شوقي سامي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110843قيد فى  2022-04-14برقم ايداع 9658
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14احمد ثابت خلف فرغلي تاجر فرد سبق قيده برقم  111076قيد فى  2022-04-20برقم ايداع 10136
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15ابراهيم علي ابراهيم الصقيلي تاجر فرد سبق قيده برقم  112268قيد فى  2022-05-30برقم ايداع
 12683فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16محمود نبيل فهمي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  100450قيد فى  2021-09-15برقم ايداع
 16741فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 17سعيد عبد الرحيم متولي الجعيري تاجر فرد سبق قيده برقم  107919قيد فى  2022-02-13برقم ايداع
 3662فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18علي عبد المنعم أحمد الزيني تاجر فرد سبق قيده برقم  109360قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 6575فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19حمدي محمد حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  112375قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12906
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20احمد سعداوي عزب كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  112397قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12952فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 21محمد جمعه عبد الفتاح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  112417قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 12995فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 22عياد غيط ميخائيل عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  8649قيد فى  2008-02-13برقم ايداع  1686فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 23يسرا صلح الدين عبد التواب تاجر فرد سبق قيده برقم  24280قيد فى  2013-03-07برقم ايداع
 2377فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 24شحته على حسن بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  31420قيد فى  2014-03-12برقم ايداع 2470
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25ايمن احمد عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76818قيد فى  2019-07-10برقم ايداع 9906
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26تعديل السم التجاري ليصبح الطنطاوي لتصنيع الملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  89143قيد
فى  2020-10-27برقم ايداع  14723فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
100,000.000
 - 27كريم احمد علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  91876قيد فى  2018-08-30برقم ايداع 17502
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 28اسماعيل بدر الدين محمد مجلي تاجر فرد سبق قيده برقم  104124قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 22847فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 29على للخضروات والفاكهه تاجر فرد سبق قيده برقم  10710قيد فى  2008-04-08برقم ايداع 4036
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 30محمد صلح الدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18583قيد فى  2009-01-06برقم ايداع
 152فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 31رمضان سيد زكي سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50333قيد فى  2016-05-17برقم ايداع
 5737فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32محمود ابراهيم محمد زايد سعود تاجر فرد سبق قيده برقم  73246قيد فى  2019-02-17برقم ايداع
 2660فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 33حربى فؤاد شحاته قلينى تاجر فرد سبق قيده برقم  85600قيد فى  2020-07-13برقم ايداع 7919
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 34ايمن كمال فوزي مكاري تاجر فرد سبق قيده برقم  111611قيد فى  2022-05-15برقم ايداع
 11203فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 350,000.000
 - 35حسن عادل محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  112492قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 13165
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36اسامة كامل ناجي ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  10731قيد فى  2008-04-09برقم ايداع 4062
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 37هيثم السيد السيد ابراهيم بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  68731قيد فى  2018-07-16برقم ايداع
 9378فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 38الكردي لتوريد الحاصلت الزراعيه تاجر فرد سبق قيده برقم  86093قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
 8838فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 39نسرين جمال الدين احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  89467قيد فى  2020-11-05برقم ايداع
 15378فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 40احمد مجدي بهلول احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92350قيد فى  2021-01-27برقم ايداع 1484
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 41كريم سيد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  96188قيد فى  2021-05-26برقم ايداع  9032فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 42محمد عبد الغنى ربيع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104960قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 24356فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 43امين سرور امين عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  106807قيد فى  2022-01-17برقم ايداع 1343
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 44رمضان عبد الرازق سيد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  109338قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 6539فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 45مصطفي عبد الخالق عبد المنعم عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  109344قيد فى 2022-03-13
برقم ايداع  6545فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 46افر ايم يوسف فرج مساك تاجر فرد سبق قيده برقم  20708قيد فى  2009-03-17برقم ايداع 2829
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47افر ايم يوسف فرج مساك تاجر فرد سبق قيده برقم  20708قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 13509
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48عبد العزيز محمود عبد العزيز سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  23173قيد فى  2013-01-23برقم
ايداع  838فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 49ايمن محمد الشحات شفيق الرومانى تاجر فرد سبق قيده برقم  60936قيد فى  2017-08-27برقم ايداع
 9424فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50عبد التواب محمد عبد التواب محمد هنداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  82171قيد فى 2020-01-14
برقم ايداع  640فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 51شريف محمد روبى شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  83903قيد فى  2020-03-08برقم ايداع 4274
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 52محمد سيد محمد سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  93669قيد فى  2021-03-04برقم ايداع
 4062فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 53كيرلس عزت ذكي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  97390قيد فى  2019-01-08برقم ايداع 6534
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 600,000.000
 - 54مني صلح محمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  110533قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
 9060فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 55نور الهدى محمد عبدالمجيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  111267قيد فى  2022-04-26برقم
ايداع  10456فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 56احمد حسين احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  112137قيد فى  2022-05-26برقم ايداع 12374
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 57عزه محمد امين البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  112741قيد فى  2005-09-13برقم ايداع
 12722فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 58سيد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  112767قيد فى  2007-05-03برقم ايداع
 7671فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 59رمضان عبد المجيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15787قيد فى  2008-09-14برقم ايداع
 10047فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 60علء محمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  74196قيد فى  2019-03-20برقم ايداع 4608
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 61محمد عبدالوهاب ابراهيم عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  82437قيد فى  2020-01-22برقم ايداع
 1296فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 62مصطفي السيد قطب عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  94054قيد فى  2021-03-16برقم ايداع
 4942فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 63اشرف احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100197قيد فى  2021-09-09برقم ايداع 16281
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 64محمد عبد الناصر احمد حامدي تاجر فرد سبق قيده برقم  101786قيد فى  2021-10-10برقم ايداع
 18711فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
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 - 65وسام الدين خالد شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104918قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 24265فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 66عمرو صلح نيازي عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  106193قيد فى  2022-01-02برقم ايداع 79
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 67محمد عبد الحميد عبد الرحمن قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  112513قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  13202فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 68ابراهيم محروس محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  21084قيد فى  2009-03-31برقم ايداع
 3302فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 69ناصر بكار للبقاله تاجر فرد سبق قيده برقم  44095قيد فى  2015-09-14برقم ايداع  9008فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 70سوبر ماركت تاج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  49268قيد فى  2016-04-07برقم ايداع  4096فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 71طارق محمد عباس الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  52842قيد فى  2016-09-18برقم ايداع 9724
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 72مهنى محمد حزين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  55777قيد فى  2017-01-17برقم ايداع 639
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 73محمود سيد محمود غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  98474قيد فى  2021-07-27برقم ايداع
 13015فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 74محمود احمد رفاعي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  111018قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 9999فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 75عمر محسن صديق محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  111925قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
 11907فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 76سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  20646قيد فى  2020-11-22برقم ايداع 16498
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 77محمود عبد العاطي تهامي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  35054قيد فى  2014-08-25برقم ايداع
 8547فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 78هيثم سعيد سعد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64397قيد فى  2018-01-18برقم ايداع  857فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 79محمد رمضان سيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  90605قيد فى  2020-12-07برقم ايداع 17606
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 80محمود عبد العال سعيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  110353قيد فى  2022-04-03برقم ايداع
 8635فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 81خميس صبحي بربري محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  111858قيد فى  2022-05-19برقم ايداع
 11786فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 82صباح عاشور محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  59838قيد فى  2017-07-13برقم ايداع
 7261فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 83ميره فرحان فؤاد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  64285قيد فى  2018-01-15برقم ايداع  611فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 84سامي رمضان عمر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  84506قيد فى  2020-05-31برقم ايداع
 5713فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 85جمال عبده سيحه رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  91415قيد فى  2020-12-30برقم ايداع
 19226فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 86عيد السيد عيد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  103240قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
 21233فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 87محمد فتحى حسن عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  107595قيد فى  2022-02-06برقم ايداع 3003
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 88أيه جابر صوري جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  110300قيد فى  2022-03-31برقم ايداع 8513
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 89حسين السيد حسين عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22583قيد فى  2013-01-01برقم ايداع 51
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000,000.000
 - 90احمد عبد الرحمن عبد الحميد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  51402قيد فى  2016-07-04برقم
ايداع  7414فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 600,000.000
 - 91اسامة ناصر محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  62971قيد فى  2017-11-22برقم ايداع
 13117فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 92ميلد بطرس امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72688قيد فى  2019-01-28برقم ايداع 1497
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 93مصطفى منصور صالح مصلح تاجر فرد سبق قيده برقم  79579قيد فى  2019-10-22برقم ايداع
 15204فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 94يوسف نبيل يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  101439قيد فى  2021-09-30برقم ايداع 18118
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 95خالد عبد الحميد رمضان خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  101755قيد فى  2021-10-06برقم ايداع
 18666فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 96ابراهيم نبيل السيد شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم  113052قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14357فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 97محمد عزت امين علي خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  13854قيد فى  2008-07-07برقم ايداع
 7709فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 98ريمون مكرم انيس جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  19627قيد فى  2009-02-10برقم ايداع 1471
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 99محمد مصطفى عبد الفضيل محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  60163قيد فى  2017-07-27برقم
ايداع  7843فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 100محمد عبدا ابوالعل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  64727قيد فى  2018-01-31برقم ايداع
 1449فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 101محمد عزت ابراهيم عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65124قيد فى  2018-02-14برقم ايداع
 2174فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 102محمود علء مسعد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  67205قيد فى  2018-05-03برقم ايداع
 6366فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 103خليل صالح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74343قيد فى  2019-03-25برقم ايداع
 4911فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000,000.000
 - 104احمد حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  93515قيد فى  2021-03-01برقم ايداع 3762
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 105علي رضوان ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101299قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 17898فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 106نيفين عبد ا البخاري محمد جمال تاجر فرد سبق قيده برقم  101932قيد فى  2021-10-11برقم
ايداع  18966فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 107مصطفى محمد عبد الرحمن حسن طلعت تاجر فرد سبق قيده برقم  113235قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  14726فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 108عادل عثمان بيومي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2289قيد فى  2007-07-18برقم ايداع 2368
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 109صباح محمد احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  40806قيد فى  2015-04-20برقم ايداع
 4010فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 110اشرف مجدى فاروق محمد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  46188قيد فى  2015-12-14برقم
ايداع  13079فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,500,000.000
 - 111موسى محمود منتصر ابراهيم رافت تاجر فرد سبق قيده برقم  57010قيد فى  2017-03-09برقم
ايداع  2620فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 112وحيد عبد المنعم عبد الفتاح سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  59617قيد فى  2017-07-04برقم ايداع
 6874فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 113احمد محمود عبد المنعم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  64495قيد فى  2018-01-22برقم ايداع
 1039فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 114فرج عيد فرج بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  68998قيد فى  2018-07-26برقم ايداع  9942فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 115مركز مريم للتجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  86598قيد فى  2020-08-17برقم ايداع  9776فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 116محمد جابر عبد الرحيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  88118قيد فى  2020-09-28برقم ايداع
 12764فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 117سيد عبد النعيم حمدان عبد النعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  92803قيد فى  2021-02-09برقم ايداع
 2369فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 118عبد الناصر احمد عبد السلم الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  103900قيد فى  2021-11-17برقم
ايداع  224240فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 119امجد رمضان محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  3348قيد فى  2007-08-21برقم ايداع 3308
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 120مينا عدلي عبد ا رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  27481قيد فى  2013-08-06برقم ايداع
 6632فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 121تامر ثابت فهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  54899قيد فى  2016-12-12برقم ايداع  13051فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 122عمرو نادي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56649قيد فى  2017-02-22برقم ايداع 2035
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 123بشاى بدرى خليل عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  74583قيد فى  2019-04-02برقم ايداع 5402
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 124مسعد محمد عبد العظيم الريفي تاجر فرد سبق قيده برقم  77686قيد فى  2019-08-08برقم ايداع
 11542فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 125محمد صابر نصر شافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  91032قيد فى  2020-12-21برقم ايداع
 18432فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 126اسامة رزق عبد الرازق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96589قيد فى  2021-06-07برقم ايداع
 9847فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 127ابراهيم محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  106624قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
 980فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 128جيهان نور الدين محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  109212قيد فى  2022-03-09برقم
ايداع  6277فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 129اسلم عبدالمنعم حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109949قيد فى  2022-03-23برقم ايداع
 7811فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 130محمد محمد عبدالرحمن جاد المولي تاجر فرد سبق قيده برقم  112477قيد فى  2020-09-29برقم
ايداع  9907فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 131حمدى سيد عكاشه سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  113400قيد فى  2004-02-23برقم ايداع 1872
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 4,000,000.000
 - 132عصام محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  21510قيد فى  2009-04-13برقم ايداع
 2922فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 133احمد مصطفى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22293قيد فى  2012-12-20برقم ايداع 2157
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 134علي حسن محمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  45491قيد فى  2015-11-18برقم ايداع 11122
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 135رجب سعيد كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65887قيد فى  2018-03-07برقم ايداع 3561
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 136مبروك نور الدين هنداوي عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  81719قيد فى  2019-12-29برقم
ايداع  19302فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 137محمد احمد فضل سنوسي باوه تاجر فرد سبق قيده برقم  87186قيد فى  2020-09-06برقم ايداع
 10987فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 138عمرو سليمان سعيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  90910قيد فى  2020-12-16برقم ايداع
 18210فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 139محمد حسنين محمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  93187قيد فى  2021-02-21برقم ايداع
 3120فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 140علي حامد علي علي سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  107706قيد فى  2022-02-08برقم ايداع
 3232فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 141حمدي عبد الخالق فهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  112808قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 13856فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 142تادرس سيف سيفين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  113318قيد فى  2011-03-07برقم ايداع
 3205فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 143ريمون ميخائيل عزيز ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  25779قيد فى  2013-05-08برقم ايداع
 4497فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 144كريم لبيب فتحي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  68216قيد فى  2018-06-19برقم ايداع 8353
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 145نجلء نبيل نعيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112412قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12989
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 146سهير عدلي عبدالمجيد حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم  112576قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 13335فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 147محمد عبد ا عبد الباري عبد الباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  112944قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14119فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 148شريف محمد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  15182قيد فى  2008-08-21برقم ايداع
 9304فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 149عادل كمال سيد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  34615قيد فى  2014-08-05برقم ايداع 7852
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 150بيشوي سامي فكري جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  55967قيد فى  2017-01-26برقم ايداع
 969فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 4,000,000.000
 - 151عهدي محمد علي معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  57476قيد فى  2017-03-28برقم ايداع
 3378فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 152وليد عبد الحميد عبد المقصود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  59961قيد فى  2017-07-19برقم
ايداع  7478فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 153سعيد محجوب عاشور محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  60449قيد فى  2017-08-08برقم ايداع
 8376فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 154احمد عبدالعليم عبدالمحسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  75734قيد فى  2019-05-20برقم ايداع
 7664فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 155محمد سيد محمد حسب تاجر فرد سبق قيده برقم  111738قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 11497فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 156عمرو فكري حسين عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  113291قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 14818فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 157عمار سلمه عبد الحفيظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35174قيد فى  2014-08-28برقم ايداع
 8717فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,500,000.000
 - 158اسلم عبد ا سليمان عبد ا مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  39939قيد فى  2015-03-16برقم
ايداع  2642فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 159محمود حسنى غنيم عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  48112قيد فى  2016-02-25برقم ايداع
 2243فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 160عبدالرحمن حسين محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  71948قيد فى  2018-12-31برقم ايداع
 17570فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 161نجيب احمد نجيب جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  77006قيد فى  2019-07-17برقم ايداع 10276
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 162عمرو محمد عبدالعزيز ابراهيم ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  78849قيد فى  2019-09-26برقم
ايداع  13812فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 163محروس للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  83197قيد فى  2020-02-16برقم ايداع  2885فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 164ايهاب حسن محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  113205قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14659فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 165ناصر عبد الفتاح عبد الخالق الخضري تاجر فرد سبق قيده برقم  113244قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  14738فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 166ورشة العدوي للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  39209قيد فى  2015-02-15برقم ايداع  1549فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 167مصطفى احمد محمود احمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  46487قيد فى  2015-12-27برقم ايداع
 13548فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 168اسلم سمان محمد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  64694قيد فى  2018-01-30برقم ايداع
 1395فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 169محمد فرحات احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  90528قيد فى  2020-12-06برقم ايداع
 17526فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 170محمد احمد عبدالصمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  92763قيد فى  2021-02-09برقم ايداع
 2289فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 171امل عزت فهمي عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  101462قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
 18166فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 172محمود حسن مدني توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  111149قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 10250فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 173عمر محمد عبد الباسط سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  113252قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14758فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1عيد صقر سالم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  19844قيد فى  2009-02-17برقم ايداع 1731
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شقة رقم  3عمارة رقم  18اسكان
متوسط مجاورة  4حي  6 11اكتوبر
 - 2مارى عيسى زخارى ملك تاجر فرد سبق قيده برقم  23428قيد فى  2013-02-04برقم ايداع 1167
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 19/ش صبحي
المحامي العمرانية
 - 3مجدى السيد ابو زيد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  28814قيد فى  2013-11-21برقم ايداع 8968
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 10/عمارات بنك مصر بشارع
خاتم المرسلين عمرانية
 - 4صافيناز عزت عبد السميع رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  58129قيد فى  2017-04-26برقم ايداع
 4405وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح8/ش شبرا خلف مجلس
المدينة ابو النمرس
 - 5احمد محمد السيد مناع تاجر فرد سبق قيده برقم  69516قيد فى  2018-08-15برقم ايداع 10992
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /ناصية رفاعي
سلطان من ش العشرين من ترعة عبد العال  1فيصل
 - 6سامي محمد علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69702قيد فى  2018-08-29برقم ايداع 11336
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  46/ش النوبه
عمرانيه
 - 7رامي حشمت لمعي حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  83024قيد فى  2020-02-10برقم ايداع 2508
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح 19/ش
السلمة من ترعة السواحل امام السنترال الدور الرضي
 - 8اسامة اسماعيل محمد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  90616قيد فى  2020-12-08برقم ايداع
 17622وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 128/ش عبد المنعم مطار
امبابة
 - 9محمد عبد الغني السيد عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  102244قيد فى  2021-10-18برقم ايداع
 19510وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/بهرمس ش مبروك خليفة
مركز منشاة القناطر
 - 10محمدالسيد محمدالبيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  104354قيد فى  2021-11-28برقم ايداع
 23231وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع بالعنوان/وحدة  9و
 27و  28و  29و  30المنطقة الستثمارية
 - 11بهيج عثمان ابو ضيف عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  106664قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
 1045وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 1/ش
المام الغزالي امبابة بنشاط محمصة ومقلة براس مال  500000جنيه
 - 12محمد رمضان فتحي عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  106841قيد فى  2021-01-18برقم ايداع
 1426وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان
التالي ش المدبح العياط-معرض لتجارة الجهزة الكهربائية
 - 13تعديل السم التجاري ليصبح  /سلمة للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  110231قيد فى
 2022-03-30برقم ايداع  8382وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
اصبح 6/ش عبد الوهاب الدور الرضي متفرع من ش ناهيا بجوار السنترال بولق الدكرور
 - 14عيد ابراهيم عبد ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  24318قيد فى  2013-03-10برقم ايداع
 2430وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نفر المقر ليصبح  10ش هدى
شعراوي باب اللوق
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 - 15وائل احمد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31036قيد فى  2014-02-20برقم ايداع
 1754وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان23/
شارع احمد عبد الفتاح من شارع كعبيش طوابق فيصل شقة بالدور الرضي بنشاط وورشة ملبس براس مال
100000جنيه بسمة تجارية فالكون
 - 16يسري خميس اسماعيل ابو جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  50541قيد فى  2016-05-24برقم ايداع
 6069وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نعديل عنوان النشاط الرئيسي
الخر ليصبح/ترعه المنصوريه مستودع النابيب بجوار الحج امين الديب
 - 17يسري خميس اسماعيل ابو جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  50541قيد فى  2021-07-26برقم ايداع
 12989وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /ترعه
المنصوريه مستودع النابيب بجوار الحج امين الديب
 - 18خالد خلف سليم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  54421قيد فى  2016-11-22برقم ايداع 12261
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح7/ش الشيخ رويس
البحر العظم  -الجيزة
 - 19فوزي مراد فوزي مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  54466قيد فى  2016-11-23برقم ايداع 12330
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 23/شارع حامد عبد العظيم من
شارع شكري الهرم
 - 20احمد احمد فهمى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  67797قيد فى  2018-05-28برقم ايداع 7522
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان 16/عمارات صقر
قريش الشيراتون النزهة
 - 21على احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85893قيد فى  2020-07-21برقم ايداع 8492
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 4/ش مسجد الرحمن العروبة
امتداد الوحدة امبابة
 - 22طارق محمود عبد الحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  97332قيد فى  2020-01-15برقم ايداع
 4859وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح1/برج الهدى
شارع العروبه امام مدرسة الرؤيه الرسميه العروبه الطالبيه الهرم
 - 23محمد عبد العليم عبد المنعم كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  107434قيد فى  2022-02-02برقم ايداع
 2673وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش سلمة الشيخ الصفطاوى
االبراجيل اوسيم
 - 24بسام ممتاز مهران حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  111712قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 11431وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26ش النيل  -الجيزة
 - 25مي ضياء الدين مصطفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  111730قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 11473وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العوان
ليصبح99/ج حدائق الهرام ثاني محل الجيزة
 - 26مروه عليوه احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  27928قيد فى  2013-10-08برقم ايداع 7585
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/غرفة
بالشقة رقم  2ش مسجد المغفرة فيصل
 - 27محمد سيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  47326قيد فى  2016-01-28برقم ايداع 1008
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 65/ش النصار الدقي
شقة  8الدور الثالث
 - 28سعيد عبدا يوسف مسيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  58910قيد فى  2017-05-28برقم ايداع
 5705وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح1 /تقاطع ش
الدكتور فؤادد مصرف الكونيسه شقه  38العمرانيه
 - 29محمد عبداللطيف عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  64224قيد فى  2018-01-11برقم ايداع 483
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح10/ميدان مبارك
ورشة احمد بابا كرداسه  -م كرداسه  -الجيزة
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 - 30يسرا علي سيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  90574قيد فى  2020-02-02برقم ايداع  1254وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6ش محمد عباس ارض اللواء  -بنشاط ورشة
تصنيع اثاث و براس مال 50000
 - 31فؤاد ضاحي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97279قيد فى  2020-11-11برقم ايداع
 3530وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح رئيسي اخر
بالعنون  33ش عبد الكريم حسن البراجيل مركز اوسيم بنشاط مصنع ملبس براس مال100000مائه الف جنيه
 - 32سهير علي علي نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  99065قيد فى  2021-08-11برقم ايداع
 14153وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي أخر
بالعنوان التالي شارع أحمد سعد عبد الهادي برطس مركز أوسيم الجيزه بنشاط مكتب رحلت ونقل عمال براس
مال 5000جنيه
 - 33محمد محمود محمد ابو خنجر تاجر فرد سبق قيده برقم  99631قيد فى  2021-08-26برقم ايداع
 15211وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان 59ش سعد امام الطالبية -بنشاط ورشة موبيليا -برأس مال 50000
 - 34محمود نبيل فهمي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  100450قيد فى  2021-09-15برقم ايداع
 16741وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان
ليصبح 90/ش الملك فيصل عمارة المركب المريوطية
 - 35مي ضياء الدين مصطفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  111730قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 11473وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/
رقم  99ج ثاني محل البوابة الثانية الجديدة حدائق الهرام
 - 36محمد فتحي عبدالهادي عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  111919قيد فى  2010-10-21برقم ايداع
 16011وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان8/
ش الفسطاط خارطة ابو السعود مصر القديمة بنشاط/تصنيع لدي الغير في مجال طحن القماح والعلف براس
مال 100000جنيه
 - 37احمد حسن محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  112522قيد فى  2020-01-12برقم ايداع
 439وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح65 /ميدان
الحصري امام البنك العربي  -المحور المركزي
 - 38كمال عاكف كمال الدين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15106قيد فى  2008-08-19برقم ايداع
 9207وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان
 71ش جامعه الدول العربيه المهندسين جيزه
 - 39اسامه رمضان يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27224قيد فى  2013-07-21برقم ايداع
 6652وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الرئيسي الخر الكائن في
 108ز البوابه هضبه الهرام حدائق الهرام الجيزه
 - 40اسامه رمضان يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27224قيد فى  2018-04-17برقم ايداع
 5581وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الرئيسي الخر الكائن في
 108ز البوابه الولي هضبه الهرام حدائق الهرام الجيزه
 - 41شحته على حسن بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  31420قيد فى  2014-03-12برقم ايداع 2470
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الموافقه علي افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان التالي الرويسات المنطقه الصناعيه شرم الشيخ بمحافظه جنوب سيناء/بنشاط ورشة نجارة /برأس
مال 50000
 - 42محمد احمد كامل عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  43521قيد فى  2015-08-24برقم ايداع 8158
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان النشاط ليصبح  5 /ش محمد
متولي الشعراوي اللبيني فيصل شقه بالدور الول
 - 43ابراهيم عبدالرازق السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58347قيد فى  2017-05-04برقم ايداع
 4736وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع يونس اوسيم م اوسيم
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 - 44محمد سعيد احمد الصفتي تاجر فرد سبق قيده برقم  72863قيد فى  2019-02-04برقم ايداع 1882
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح16/ش عبد الهادي
حسنين عمرانيه شرقيه  -الجيزة
 - 45محمد عبدالغني محمد عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم  98893قيد فى  2021-08-08برقم ايداع
 13835وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 10/ش
حسين عثمان من جمال عبد الناصر عزبة المفتي امبابة
 - 46اسماعيل بدر الدين محمد مجلي تاجر فرد سبق قيده برقم  104124قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 22847وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /مكتب
 69المريكيين برج  1مدينة  6أكتوبر
 - 47احمد عشري زكي عبد البديع تاجر فرد سبق قيده برقم  112157قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 12423وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح10/ش
الكفاح من ش زغلول  -مشعل  -الهرم
 - 48حاتم محى محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  20200قيد فى  2009-03-01برقم ايداع 2186
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  2/ش العاصمه
المريوطيه الهرم الجيزه
 - 49افر ايم يوسف فرج مساك تاجر فرد سبق قيده برقم  20708قيد فى  2009-03-17برقم ايداع
 2829وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/رقم
 21ش زغلول مشعل الهرم بنشاط معرض اجهزة كهربائية براس مال  10000جنيه بسمة تجارية المير
للجهزة الكهربائية
 - 50محمد ربيع سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31311قيد فى  2014-03-09برقم ايداع 2282
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 1/شارع
المعتمدية بجوار دائري المعتمدية بجوار قهوة ابو شادي مركزدرداسة بنشاط محل ادوات كهربائية براس مال
500000جنيه
 - 51محمد ربيع سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31311قيد فى  2014-03-09برقم ايداع 2282
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 1/شارع
المدينة المنورة المعتمدية مركز كرداسة بنشاط محل ادوات كهربائية براس مال 500000جنيه
 - 52محمود مجدي محمد عبد الحليم الكومي تاجر فرد سبق قيده برقم  38265قيد فى  2015-01-05برقم
ايداع  109وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/
محل 26ابراج المحموديه برج 1العمرانيه الغربيه
 - 53محمد لظمي عبد الرحمن فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  65485قيد فى  2018-02-25برقم ايداع
 2835وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان
 /شقه  2ع ب  318مدينه الفردوس  6اكتوبر
 - 54محمد لظمي عبد الرحمن فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  65485قيد فى  2018-02-25برقم ايداع
 2835وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  79برج الصالحين الصفا والمروه
بالدور الثامن محطه الطوابق فيصل
 - 55محمد لظمي عبد الرحمن فيصل تاجر فرد سبق قيده برقم  65485قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 25488وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  79برج الصالحين الصفا
والمروه بالدور الثامن محطه الطوابق فيصل
 - 56جيهان سيد خليل عبده وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  70635قيد فى  2018-10-04برقم ايداع
 13206وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/عزبة
محمد ابرهيم شبرامنت ابو النمرس بنشاط بقالة براس مال 20000جنيه
 - 57حسن القطب عمر عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74323قيد فى  2019-03-24برقم ايداع
 4855وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح5/ش مسجد
الرحمن من ش ال سعود  -كعبيش  -فيصل
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 - 58سامح سعيد حنفي عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  81113قيد فى  2019-12-10برقم ايداع
 18169وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح رئيسي أخر
بالعنوان التالي ش ابراهيم يوسف حوض السبيل القناطر الخيرية بنشاط مصنع تغليف اسلك كهربائية براس مال
 50000خمسون الف جنيها
 - 59حسن حامد حماد خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  96815قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
 10294وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 1/شارع قرة
بن شريك
 - 60عزه رفعت احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96865قيد فى  2021-06-14برقم ايداع 10399
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 137شارع ربيع الجيزي  -الجيزة
 - 61رباب محمود محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  103056قيد فى  2021-11-02برقم ايداع
 20905وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح 4 /
ش برج السلم من ش عبد الموجود الطالبية فيصل
 - 62امجاد سعد ذكرى هواش تاجر فرد سبق قيده برقم  104285قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
 4272وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم  18ن المجاورة الولى
مدينة الفسطاط الجديدة  -شقة رقم 13
 - 63مصطفى محمود محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  109723قيد فى  2022-03-20برقم ايداع
 7346وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/منزل
صبحي الدحلوب بجوار الجمعيه الشرعيه ببهرمس
 - 64اسامة كامل ناجي ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  10731قيد فى  2008-04-09برقم ايداع
 4062وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  18 /ش صلح الدين
ارض الجمعية امبابه
 - 65ابراهيم عبد النبى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  20764قيد فى  2009-03-19برقم ايداع
 2895وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح نشاط رئيسي
اخر مصنع طوب اسمنتي بالعنوان الودي الصف براس مال 100000مائه الف جنيه بسمه تجاريه مصنع الوليد
لنتاج الطوب السمنتي
 - 66رمضان مرسي ابو سريع مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  24360قيد فى  2013-03-11برقم ايداع
 2480وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/رقم  25ش حسيب محمد
الطريق البيض ارض اللواء
 - 67منى فتحي ابراهيم عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  27357قيد فى  2013-07-31برقم ايداع
 6455وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ناهيا ش قنطرة شلبي م
كرداسة
 - 68علي رجب عبد النبي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38465قيد فى  2015-01-14برقم ايداع
 425وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 22 /ش الشركة العالمية
المريوطية بملك  /علي رجب عبدالنبي محمد فيصل
 - 69كريم مجدى عبدالفتاح سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  62095قيد فى  2017-10-22برقم ايداع
 11543وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان
التالي  7ش التحرير الدقي بمحافظه الجيزه
 - 70ايمن عبدا حسين ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  70949قيد فى  2018-10-14برقم ايداع
 13621وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1ش العروبه من شارع محرم -
العمرانيه  -الجيزة
 - 71اسماء وجدي عبدالسلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  73038قيد فى  2019-02-10برقم ايداع
 2230وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان
40ش الشرق متفرع من ش الثلثيني القديم العمرانية
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 - 72مريم عبدالغنى فلتاوس لوقا تاجر فرد سبق قيده برقم  73996قيد فى  2019-03-14برقم ايداع
 4215وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3ش جمال حياا خلف غاز مصر
وراق العرب
 - 73محمد مصطفى احمد محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  75705قيد فى  2019-05-19برقم ايداع
 7606وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان التالي قطعه  349مخازن الشباب 300م المنطقه الصناعيه 6اكتوبر الجيزه بنشاط تصنيع وتجهيز
السماك المجمده وادوات التغذيه والتغليف للطعمه براس مال 50000خمسون الف جنيه
 - 74ايمن امام مسعد السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  77377قيد فى  2019-07-30برقم ايداع
 10976وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان29 /
ش ابو الهول السياحي امام الصوت والضوء الهرم بنشاط/بيع اكسسوارات ومنتجات خان الخليلي براس مال
12000
 - 75الكردي لتوريد الحاصلت الزراعيه تاجر فرد سبق قيده برقم  86093قيد فى  2020-07-28برقم
ايداع  8838وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش جمعية الحسين بني
سلمة مركز منشأة القناطر
 - 76الكردي لتوريد الحاصلت الزراعيه تاجر فرد سبق قيده برقم  86093قيد فى  2020-07-28برقم
ايداع  8838وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3ش طه حسين الحاجر -
م.منشاه القناطر -
 - 77عبد المنعم حامد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  86093قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 24341وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3ش طه حسين الحاجر  -م.
منشاه القناطر -
 - 78احمد جمعه كمال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92637قيد فى  2021-02-07برقم ايداع 2036
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 79/شارع ترعة زنين
بولق الدكرور
 - 79مرقص سمير رمزى بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  93269قيد فى  2021-02-22برقم ايداع
 3282وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8حاره فايد عابدين  -القاهره
 - 80مروه حسن متولي فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  108957قيد فى  2022-03-03برقم ايداع
 5735وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان
 120ش مصر والسودان حدائق القبه القاهره
 - 81محمد قدري عبد الشافي احمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  110335قيد فى  2022-03-31برقم
ايداع  8588وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش
عبد ا النديم متفرع من ش  6اكتوبر ابو النمرس
 - 82داليا نبيل محمد الحداد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112551قيد فى  2020-09-08برقم ايداع
 4062وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح101/شارع النيل  -الجيزة
 - 83احمد محمد زكي عبدة حسن بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  7541قيد فى  2008-01-15برقم
ايداع  457وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان 21 /ش مصطفي عبد الرازق عابدين بنشاط صيدلية براس مال 50000
 - 84محمد عابدين عثمان عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  42916قيد فى  2015-07-27برقم ايداع
 7252وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/اتريس
ش سكة سليم م منشأة القناطر بنشاط مكتب نقل عمال براس مال  12000جنيه
 - 85احمد محمد محمد محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  44662قيد فى  2015-10-13برقم ايداع
 9835وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 70/ش
عمارات ابو الفتوح الطالبية العمرانية
 - 86ايمن محمد الشحات شفيق الرومانى تاجر فرد سبق قيده برقم  60936قيد فى  2017-08-27برقم ايداع
 9424وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان
التالي  4برج الفتح ش الملكه بجوار قهوه المعموره بولق الدكرور
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 - 87جمال صبحى محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  62254قيد فى  2017-10-26برقم ايداع
 11829وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/
منطقة  312بالمنطقة الصناعية منطقة مخازن الصناعات الصغيرة مشروع الشباب بجوار مخازن  6اكتوبر
بنشاط تعبئة وتغليف مواد غذائية براس مال 10000جنيه
 - 88ميلد ماهر سادروس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  66884قيد فى  2018-04-18برقم ايداع
 5695وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح11/ش فوزي
لويز من العروبه  -امبابه
 - 89فارس حليم بنيامين حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  70413قيد فى  2018-09-26برقم ايداع 12765
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح25 42/يناير -طناش
مركز الوراق  -الجيزة
 - 90عاصم محمد يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72723قيد فى  2019-01-29برقم ايداع
 1586وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  8/ش
المدبح المنيب الجيزه
 - 91محمد فؤاد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76994قيد فى  2019-07-17برقم ايداع 10255
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/الحارة
الواحات البحرية بنشاط حظيرة تربية مواشي براس مال  50000جنيه
 - 92محمود زيدان السيد فتحى تاجر فرد سبق قيده برقم  83894قيد فى  2020-03-08برقم ايداع
 4264وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 49/ش علي احمد فايد
بولق الدكرور
 - 93مها عبدالحكيم عبدالصادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  86769قيد فى  2020-08-24برقم ايداع
 10126وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل النشاط ليصبح24/ش عبده
خطاب من ش ترعه الزمر بولق الدكرور  -الجيزة
 - 94مجدى جدعون زكا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  94238قيد فى  2021-03-21برقم ايداع
 5331وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ش 8وراق
العرب  -الوراق  -الجيزة
 - 95جمال يوسف امين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  99633قيد فى  2021-08-26برقم ايداع
 15214وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /ش النادي برطس م
اوسيم
 - 96احمد عزت عبد ا عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  107223قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 2215وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  42/ش
محمود الجبل من ش الصاوي الخولي بشتيل مركز اوسيم
 - 97ناديه رمضان محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  108782قيد فى  2022-02-28برقم ايداع
 5345وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 56/ش كمال فرج من
الثلثيني الجديد العمرانية
 - 98اسلم عادل فهمي عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  110260قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 8436وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل ليصبح  /قطعة رقم 35
بقطاع الصناعات الهندسية بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي
 - 99اسلم عادل فهمي عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  110260قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 8436وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء النشاط الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان مبني  5ش حماد امام مجمع المل  6اكتوبر
 - 100مني صلح محمد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  110533قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
 9060وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتاح فرع بالعنوان 50/ش كمال
فرج من ش الثلثيني الجديد العمرانية
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 - 101فريد شوقي عبد الغفار سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  111675قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
 11369وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  20/ش
احمد المنيسي متفرع من عثمان محرم الطالبيه الهرم
 - 102عزه محمد امين البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  112741قيد فى  2005-09-13برقم ايداع
 12722وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 21عماره  15مجموعه 33
مدينتي التجمع الول
 - 103بيشوى رؤوف حنا غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  54155قيد فى  2016-11-13برقم ايداع
 11840وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 8/ش
خالد بن الوليد كفر نصار فيصل
 - 104بيشوى رؤوف حنا غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  54155قيد فى  2020-05-14برقم ايداع
 5436وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 8/ش
خالد بن الوليد كفر نصار فيصل
 - 105كشري رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  89058قيد فى  2020-10-25برقم ايداع  14553وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبحت 77/ش ترعه الزمر عمرانية الغربية
 - 106صابر ايوب قلدس جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  89241قيد فى  2020-10-28برقم ايداع
 14940وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش حسين عثمان من ش
جمال عبد الناصر عزبة المفتي الوراق
 - 107هبة ا اسماعيل ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  97195قيد فى  2019-08-07برقم ايداع
 11456وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  10 /ش
شريف من ش الهرم التعاون
 - 108رجب عبد الصبور فرغلي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  103877قيد فى  2021-11-17برقم
ايداع  22386وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /ش التل مع ش
الدين الخالص وراق العرب الوراق
 - 109محمد علي احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  104372قيد فى  2021-11-28برقم ايداع
 23258وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 3/ش
السراء طريق البراجيل اوسيم الدور الرضي بنشاط مصنع ملبس براس مال 500000جنيه بسمة تجارية
الوجه الشمالي
 - 110حربي محمد عبد ا احمد ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  110551قيد فى  2022-04-07برقم
ايداع  9092وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان
ليصبح  /منزل عبد الغفار شيحه النطاط  /ش احمد عبد المولي ابو زيد كوبري الروبي الزيدية مركز اوسيم امام
نادي المارات
 - 111كامل سيد كامل قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  37470قيد فى  2014-12-01برقم ايداع 12140
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح فرع بالعنوان 6/1 /المجاورة
الخامسة ارض الجمعية راس سدر
 - 112صفى الدين سيد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84721قيد فى  2020-06-11برقم ايداع
 6151وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح  1/ش
ابو سلم كفر الجبل الهرم
 - 113ساميه بخيت محمود عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  86501قيد فى  2020-08-16برقم ايداع
 9613وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ش حامد
سلمه متفرع من هدى شعراوي  -ترسا  -ابو النمرس  -الجيزة
 - 114ضياء الدين صلح علي مصطفي العطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  90480قيد فى 2020-12-03
برقم ايداع  17438وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع
بالعنوان 44/سيتي سنتر مكرم عبيد مدينة نصر بالدور الثاني
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 - 115مصطفي محمود بدوي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  99425قيد فى  2021-08-23برقم ايداع
 14833وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش ترعة ابو طه برطس
اوسيم
 - 116عصام محمد عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99606قيد فى  2021-08-26برقم ايداع
 15164وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/الزيدية
شارع غيضان ش احمد عبد المولي
 - 117ايمن محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102824قيد فى  2021-10-28برقم ايداع
 20511وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  30 /ش
عز الدين عمر ترسا العمرانية
 - 118عبد العليم محمود ابو المجد حفني تاجر فرد سبق قيده برقم  103109قيد فى  2021-11-03برقم
ايداع  21003وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 1/
ش المل امتداد عز الدين عمر الهرم
 - 119ايمن فرح نجيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  106451قيد فى  2022-01-09برقم ايداع
 657وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5حارة عدوى من عدوى سليم
عمرانيه  -الجيزة
 - 120هناء علي حسب النبي شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم  108585قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 4983وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط
ليصبح  6 /ش فوه سابقا وحاليا  139ش محمد عبد العزيز الصاوي
 - 121شريف اسماعيل ياسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112739قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 13706وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان
 22 /ش جسر الكنيسة الجيزة
 - 122ابراهيم محروس محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  21084قيد فى  2009-03-31برقم ايداع
 3302وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  /رقم  41ش الريس
عبد اللطيف متفرع من ش المطار  -إمبابة
 - 123وائل احمد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31036قيد فى  2014-02-20برقم ايداع
 1754وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان23/
شارع احمد عبد الفتاح من شارع كعبيش طوابق فيصل شقة بالدور الرضي بنشاط وورشة ملبس براس مال
100000جنيه بسمة تجارية فالكون
 - 124وائل احمد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31036قيد فى  2014-02-20برقم ايداع
 1754وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  11ش كمال هويدي من خاتم
المرسلين  -العمرانيه
 - 125وائل احمد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31036قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 13089وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  11ش كمال هويدي من خاتم
المرسلين  -العمرانيه
 - 126وحيد رفعت محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  34807قيد فى  2014-08-13برقم ايداع 8192
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  4ش حسين حبيش مدكور الهرم
 - 127عماد سعد اسحق سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  40025قيد فى  2015-03-18برقم ايداع 2779
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /ش مصرف
الكنيسة امام ش الدكتور العمرانية
 - 128ايمان جمعه عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66569قيد فى  2018-04-01برقم ايداع
 4940وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 25/ش جابر
بن حيان الدقي
 - 129مصطفى فاضل خليل جويلى تاجر فرد سبق قيده برقم  84179قيد فى  2020-03-17برقم ايداع
 4879وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان
امتداد ش المسابك بشتيل اوسيم قطعه رقم 2
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 - 130عبد العظيم علي فرغلي تاجر فرد سبق قيده برقم  88388قيد فى  2020-10-06برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 7/شارع
الكباش من شارع ترعة الزمر بشتيل مركز اوسيم بنشاط توريد وبيع سجائر والمعسل براس مال 10000جنيه
 - 131عماد عبد ا سرور عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  90155قيد فى  2020-11-25برقم ايداع
 16810وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 1/شارع
عماد ابو زيد من شارع الخلص العمرانية
 - 132علء احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  93234قيد فى  2021-02-22برقم ايداع
 3208وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/مصنع
تصنيع وبيع ملبس بالعنوان طريق بني مجدول ابو رواش براس مال 25000جنيه
 - 133علء احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  93234قيد فى  2021-02-22برقم ايداع
 3208وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/كرداسة
الشارع السياحي الخلفي من ش سعد زغلول
 - 134مايكل مجدي ميخائيل عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  102749قيد فى  2021-10-27برقم ايداع
 20388وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش محمد ذكي مكاوى من ش
ترعه الزمر بشتيل مركز اوسيم  -الجيزة
 - 135اسلم عبد المنعم مجدي احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  105459قيد فى 2021-12-16
برقم ايداع  25077وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/بجوار
مستشفي وردان منشاة القناطر
 - 136طه حسين محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  106035قيد فى  2021-12-28برقم ايداع
 26170وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ش محمد
عطا  -البراجيل  -اوسيم  -الجيزة
 - 137محمد مختار حسين حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  108210قيد فى  2022-02-17برقم ايداع
 4285وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح16/ش ابو
عمر برج الزهور ميدان الساعه بولق الدكرور  -الجيزة
 - 138ناصر محمد مرسي علم الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  112871قيد فى  2018-12-18برقم ايداع
 19110وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع
بالعنوان التالي  28ش شريف عابدين القاهره
 - 139ناصر محمد مرسي علم الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  112871قيد فى  2018-12-18برقم ايداع
 19110وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /ش عبد
المنعم بدوي ش العروبه وراق العرب
 - 140رمضان السيد عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20119قيد فى  2009-02-25برقم ايداع
 2083وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/بني
سلمة مركزمنشأة القناطر بنشاط استصلح اراضي زراعية وعمل مشاتل وصوب زراعية براس مال 200000
جنيه
 - 141صابر زكى صليب مليك تاجر فرد سبق قيده برقم  22513قيد فى  2012-12-30برقم ايداع
 2453وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  3 /ش
محمد حسن من ش القصر امبابة الجيزة
 - 142محمد حجاج جوده سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  45566قيد فى  2015-11-22برقم ايداع
 11235وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 10/ش احمد
عرابي امام مسجد طلبه خليل طريق البراجيل اوسيم
 - 143سامح كرم عبد الفتاح احمد بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  60229قيد فى  2017-07-31برقم ايداع
 7965وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح طريق برطس المنصورية
بجوار مسجد احمد زلطة الدور الرضي ملك كرم عبدالفتاح احمد بدير برطس اوسيم
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 - 144سامح كرم عبد الفتاح احمد بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  60229قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
 24249وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح طريق برطس المنصورية
بجوار مسجد احمد زلطة الدور الرضي ملك كرم عبدالفتاح احمد بدير برطس اوسيم
 - 145ابو زيد للتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  61976قيد فى  2017-10-17برقم ايداع
 11337وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع
بالعنوان التالي 8/ش طه الفشني مصطفى النحاس م السادسه 831
 - 146اشرف محمد عثمان احمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  69525قيد فى  2022-04-07برقم ايداع
 9149وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح/ش
حيدر امام المعهد الزهري نزلة بني مجدول  -كرداسه  -الجيزة
 - 147احمد حسن احمد اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  77908قيد فى  2019-08-26برقم ايداع 12009
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/شارع مصرف
السطبل بجوار مسجد اهل السنه  -اوسيم
 - 148احمد حسن احمد اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  77908قيد فى  2019-08-26برقم ايداع 12009
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش مصرف السطبل بجوار مسجد
اهل السنة اوسيم
 - 149محمود مصطفى محمود عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  79928قيد فى  2019-11-04برقم
ايداع  15888وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن
بالعنوان ش خليل عبدالشافي وراق العرب الوراق
 - 150ابراهيم محمد عبدالمالك حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  83721قيد فى  2020-03-03برقم ايداع
 3973وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  47 /ش
مسجد الهداية بشتيل م اوسيم
 - 151شريف زكريا عبد العليم فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  83841قيد فى  2020-03-05برقم
ايداع  4180وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع
بالعنوان التالي  26ش جامعه الدول العربيه المهندسين شقه رقم  6الدور الثاني الجيزه
 - 152احمد سعيد عبد السلم علي جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  92187قيد فى  2021-01-24برقم
ايداع  1294وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح نشاط
رئيسي اخر بالعنوان ش عمر بن الخطاب كرداسة بنشاط  /مصنع ملبس /برأس مال 50000
 - 153عبدالناصر نافع محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  101601قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
 18379وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش عائلة ابو زيد جزاية م
القناطر
 - 154مصطفي بكري محمد بكري تاجر فرد سبق قيده برقم  105749قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 25638وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح9/ش ابو
بكر الصديق متفرع من ش  10وراق العرب
 - 155احمد ضاحي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53634قيد فى  2016-10-23برقم ايداع
 10983وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/
بهرمس مركز منشأة القناطر طريق المقابر بنشاط تربية وتسمين مواشي لنتاج اللبان واللحوم براس مال
2000000جنيه
 - 156هاني جمعه حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59809قيد فى  2017-07-12برقم ايداع 7215
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان37/ش احمد عرابي-
المهندسين
 - 157صباح عاشور محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  59838قيد فى  2017-07-13برقم ايداع
 7261وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  34ش حسين اسماعيل برك الخيام
كرداسة
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 - 158روحيه شعبان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76331قيد فى  2019-06-20برقم ايداع
 8953وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان التالي22/ش ترسا العمومي ابو النمرس  -الجيزة بنشاط/مخبز سياحي وبراس مال 5000/خمسة
الف جنيها فقط لغير
 - 159سامي رمضان عمر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  84506قيد فى  2020-05-31برقم ايداع
 5713وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/نزلة الشطر ش البحر
العمومي بجوار مسجد شيخ سامي
 - 160شوقي حسين شفيق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  85084قيد فى  2020-06-28برقم ايداع
 6908وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 2/شارع اولد ابو سعده من
شارع بشندي ابو سعده بشتيل اوسيم
 - 161عاصم مجدي محفوظ علي محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  90331قيد فى  2020-11-30برقم
ايداع  17151وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان58/
ش النزهة الحوامدية
 - 162حسام رمضان يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95935قيد فى  2021-05-17برقم ايداع
 8497وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 8/ش
حسنين المنيب بنشاط تصنيع مستلزمات ستائر بلستيك براس زمال 50000جنيه
 - 163محمد علي محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  102237قيد فى  2021-10-18برقم ايداع
 19498وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 25/الياسمين  2جعفر بن
ابي طالب التجمع الول
 - 164عبدالنبي السيد عباس منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  102534قيد فى  2021-10-24برقم ايداع
 20007وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/الخصاص بجوار
مستشفي الخصاص منزل محمد سعيد حلمي
 - 165احمد مجدي حنفي امين تاجر فرد سبق قيده برقم  106258قيد فى  2022-01-03برقم ايداع 213
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غرب الرياح الناصري بجوار محطة
محولت ابو غالب  -الجيزة
 - 166عادل علي السيد عمر عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  106953قيد فى  2022-01-20برقم ايداع
 1649وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  388 /ل -
س العشرين البوابه الرابعه هضبه الهرام الهرم
 - 167أيه جابر صوري جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  110300قيد فى  2022-03-31برقم ايداع
 8513وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 1/شارع محمود عسران
ارض اللواء خلف النادي
 - 168شريف عبد الفتاح فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  113113قيد فى  2006-07-18برقم ايداع
 12212وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل النشاط ليصبح44/عمارات
المارات  -المحولت  -الجيزة
 - 169سيد حسان عبد ربه حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  24713قيد فى  2013-03-25برقم ايداع
 2994وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 24/ش سيد عوده من ش
ترعة نوال بشتيل
 - 170وائل رمضان محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  25963قيد فى  2013-05-14برقم ايداع
 4757وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان 6/درب
الكتاب قسم الجمالية
 - 171محمود فاروق محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43315قيد فى  2015-08-13برقم ايداع
 7828وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان
115ش التحرير محل رقم  2من الدقي الجيزة  -بنشاط بيع اكسسوار محمول
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 - 172عمرو شعبان حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70362قيد فى  2019-09-05برقم ايداع
 12603وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان
ش محمود عبدا العمرانية
 - 173ميلد بطرس امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72688قيد فى  2019-01-28برقم ايداع
 1497وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 22/ش
محمود عامر من ناصر الثورة الهرم
 - 174مريم قديس عبد ا قدس تاجر فرد سبق قيده برقم  87067قيد فى  2020-09-02برقم ايداع
 10729وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  8ش محمد امين من ش
المحولت  -عمرانية
 - 175مريم قديس عبد ا قدس تاجر فرد سبق قيده برقم  87067قيد فى  2021-03-30برقم ايداع
 6051وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 1/ش محمد علي من
المحولت مع الغاؤه
 - 176يوسف نبيل يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  101439قيد فى  2022-02-16برقم ايداع
 4095وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم  3ش احمد عبد العزيز  -سقيل
 - 177يوسف نبيل يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  101439قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
 18118وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم  3ش احمد عبد العزيز -
سقيل -
 - 178يوسف نبيل يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  101439قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
 18118وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13ش اولد سليم سقيل  -اوسيم
0
 - 179هناء محمد السيد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  107775قيد فى  2022-02-09برقم ايداع
 3371وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان 11/ش
ابو العل اللبان من بني محمد م غ امبابة الدور الول بعد الرضي بنشاط ورشة ملبس جاهزة براس مال
100000جنيه بسمة تجارية ورشة الفارس لتصنيه الملبس الجاهزة
 - 180هيثم عبد ا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109262قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
 6392وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل بيانات العنوان ليصبح 1 /
ش سعيد محروس ابو العل من ناهيا العمومي مركز كرداسه
 - 181ريمون مكرم انيس جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  19627قيد فى  2009-02-10برقم ايداع
 1471وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 16/شارع سعيد القاضي من
مستشفي الصدر عمرانية غربية
 - 182احمد سليمان سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29631قيد فى  2013-12-23برقم ايداع
 10208وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان الرئيسي الخر
ليصبح /المرازيق الدور الول مركز البدرشين الجيزه
 - 183احمد سليمان سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29631قيد فى  2022-01-03برقم ايداع
 1433وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان الرئيسي الخر
ليصبح /المرازيق الدور الول مركز البدرشين الجيزه
 - 184عماد نجيب يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  52251قيد فى  2016-08-16برقم ايداع 8786
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 11/ش مسجد الخليل ارض الشونة
شبرامنت
 - 185محمد عبدا ابوالعل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  64727قيد فى  2018-01-31برقم ايداع
 1449وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح10/ش
الخلفاء الراشدين متفرع من المعتمديه بولق الدكرور
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 - 186محمد عزت ابراهيم عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65124قيد فى  2018-02-14برقم ايداع
 2174وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش السكه
الحديد القصبجي المنيب
 - 187سامح ابراهيم حبيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  69130قيد فى  2018-08-01برقم ايداع
 10235وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 29/ش برج
مكة من الوحدة العربية وراق العرب
 - 188سامح ابراهيم حبيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  69130قيد فى  2018-08-01برقم ايداع
 10235وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 35/ش الوحدة العربية من
ترعة السواحل وش مدرسة النجاح وراق العرب
 - 189محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  77130قيد فى  2019-07-22برقم ايداع
 10517وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3ش عبد الحافظ شاهين  -ش
الجامع  -امبابة -
 - 190محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  77130قيد فى  2019-07-22برقم ايداع
 10517وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع تابع
بالعنوان  9 /ش الفرن المشروع المنيرة الغربية امبابة
 - 191محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  77130قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 12396وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3ش عبد الحافظ شاهين  -ش
الجامع  -امبابة -
 - 192شريف ديب لبيب ديب تاجر فرد سبق قيده برقم  81552قيد فى  2019-12-23برقم ايداع
 18938وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح فرع
بالعنوان67/ش المدينه المنوره من مدرسة النجاح وراق العرب  -الوراق
 - 193اسراء محمد جاد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  85369قيد فى  2020-07-06برقم ايداع
 7443وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح3/ش عثمان
بن عفان وراق الحضر الوراق  -الجيزة
 - 194محمد حسن يوسف هنداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  95066قيد فى  2021-04-11برقم ايداع
 6865وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع مبروك ابراهيم  -البراجيل -
اوسيم  -الجيزة
 - 195بول صفوت عبده جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  95213قيد فى  2021-04-15برقم ايداع 7131
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  58/ش شحاته
اسكندر من القصر امبابه
 - 196محمد نصر عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  98875قيد فى  2021-08-08برقم ايداع
 13791وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان
التالي  172 /ش عبد الحميد حمودة من شارع الوحده امبابة محافظة الجيزة
 - 197علي رضوان ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101299قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 17898وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 334/ش
الهرم كازينو الليل الصالة القاعة السفلية
 - 198نيفين عبد ا البخاري محمد جمال تاجر فرد سبق قيده برقم  101932قيد فى  2021-10-11برقم
ايداع  18966وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 6/شارع ابراهيم
احمد سليمان من فيصل الرئيسي التعاون فيصل
 - 199محمد طلعت محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  24747قيد فى  2013-03-26برقم ايداع
 3042وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان الزاويه الحمراء  82ش علي بن ابي طالب بنشاط توريدات عموميه وتصنيع لدي الغير في مجال
لوف الحمام والتصدير براس مال 10000عشر الف جنيه
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 - 200علء فاروق راوى عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  36943قيد فى  2014-11-13برقم ايداع
 11385وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان 17/ش سيد الجويلي عمرانيه بنشاط تعبئة وتغليف ومواد غذائية وراس مال  50000خمسون الف
جنيها فقط لغير
 - 201موسى محمود منتصر ابراهيم رافت تاجر فرد سبق قيده برقم  57010قيد فى  2017-03-09برقم
ايداع  2620وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 10 /ش الرشيدي
القصر العيني السيدة زينب -القاهرة -قسم السيد زينب
 - 202احمد محمود عبد المنعم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  64495قيد فى  2018-01-22برقم ايداع
 1039وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 6 /ش الدارة التعليمية
كرداسة
 - 203على محمد عبدالله محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  70410قيد فى  2018-09-26برقم ايداع
 12761وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح 1/
ش محمود درويش من ش ترعه السواحل طناش الوراق
 - 204احمد فتحي صالح عبد القوي تاجر فرد سبق قيده برقم  72341قيد فى  2019-01-15برقم ايداع
 760وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان  8ش القناطر مصر الجديده بنشاط بيع المشغولت الفضيه والذهبيه بسمه تجاريه فيرا جولد براس
مال  30000بمحافظه القاهره
 - 205عبدالناصر عبدالحي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82943قيد فى  2020-02-09برقم ايداع
 2337وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح9/ش على
المليجي من ش عزت السويفي بولق الدكرور  -الجيزة
 - 206مركز مريم للتجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  86598قيد فى  2020-08-17برقم ايداع 9776
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 20/ش شهاب الدور الثاني شقة 9
المهندسين العجوزة
 - 207محمد محمود قاسم ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  89834قيد فى  2020-07-12برقم ايداع
 7785وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 13 /ش عباس رياض
عمرانية متفرع من محطة صرف ترسا العمرانية
 - 208ايمن محمد محفوظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96813قيد فى  2021-11-28برقم ايداع
 9364وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  6ش عباس رفاعي جزيرة الدهب
 - 209عبدالرحمن ابو هريره سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  103855قيد فى  2021-11-17برقم ايداع
 22352وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 30/ش مسجد الرحمن
طموه مركز ابو النمرس
 - 210مينا خالد منير عبدالشهيد غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  113307قيد فى  2018-12-03برقم ايداع
 18157وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان  20ش عبد المنعم سلمه الوراق بنشاط مصنع ملبس براس مال  500000خمسمائه الف جنيه
 - 211مصطفى لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  113332قيد فى  2021-12-29برقم ايداع
 21668وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  296 /ط
مسجد العوضي حدائق الهرام الهرم وبذلك يتم نقل القيد من سجل القاهرة المميز
 - 212بخيت ميلد عطية بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  8933قيد فى  2008-02-20برقم ايداع 2016
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /فيل  61شقه 1
الحي 3مج  3الشيخ زايد
 - 213احمد محمد على زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم  11412قيد فى  2008-04-24برقم ايداع 4819
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  18 /مساكن جامعه
الدول العربية الدوقي
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 - 214محمود محمد عثمان محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  44957قيد فى  2015-10-27برقم ايداع
 10287وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش المحطة من ش احمد
بدوى ابو النمرس
 - 215ايمان حسان عبد النبى على تاجر فرد سبق قيده برقم  60493قيد فى  2017-08-09برقم ايداع
 8462وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 5/امتداد ش السنية من ش
المستشفي الهرم
 - 216هشام مروان سليم ابوشعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  75655قيد فى  2019-05-16برقم ايداع
 7519وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه على افتتاح فرع بالعنوان/
وحده 8الدور الثامن 9د 4/تقسيم اللسلكي ش النصر المعادي
 - 217محمد بدر محمد عبد الظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  97129قيد فى  2021-06-21برقم ايداع
 10940وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان15/
ش السلحدار روكسي بنشاط بيع ملبس براس مال 150000جنيه
 - 218محمد سالم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108956قيد فى  2022-03-03برقم ايداع
 5729وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح رقم  27ش ناهيا الرئيسي
بولق الدكرور
 - 219اسلم عبدالمنعم حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109949قيد فى  2022-03-23برقم ايداع
 7811وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان/ش ترعة الغطاطي الهرم
 - 220اسلم عبدالمنعم حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109949قيد فى  2022-05-12برقم ايداع
 11071وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان/ش ترعة الغطاطي الهرم
 - 221احمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  110993قيد فى  2022-04-19برقم ايداع  9960وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح  /شارع المعدية
منيل شيحه أبو النمرس الجيزه
 - 222مصطفى عبد الخالق عبد الحافظ سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  113366قيد فى  2011-07-20برقم
ايداع  13135وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /
رقم  8ش محمد ال حمد ثان _ أول فيصل-
 - 223ايه احمد محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  113368قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 14980
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان 45/شارع الثلثيني
العمرانيه
 - 224السيد احمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  113404قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 15053وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان44/45/
تقسيم شارع قبضايا البيطاش العجمي السكندريه
 - 225وجيه احمد محمد حسن الصيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  2493قيد فى  2007-07-25برقم ايداع
 2599وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/اسكر
الطريق العمومي الصف بنشاط ورشة رخام وجرانيت وتركيب وتوريد الجرانيت براس مال 50000جنيه
 - 226عصام محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  21510قيد فى  2009-04-13برقم ايداع
 2922وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/البولوجون
بيفرلي هيلز الشيخ زايد  6اكتوبر
 - 227علي حسن محمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  45491قيد فى  2015-11-18برقم ايداع
 11122وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ارض
سرور  -الحوض الطويل  -مستجد من شارع البركه  -الطالبيه
 - 228رجب سعيد كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65887قيد فى  2018-03-07برقم ايداع 3561
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح6/ش نجع العرب
حزايه مركز منشاة القناطر  -الجيزة
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 142 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 229محمد احمد ابراهيم احمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  84086قيد فى  2020-03-15برقم ايداع
 4678وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش محفوظ جسر الصليبة
امام مسجدعيسي كوبري مرور شبرامنت المريوطية ابو النمرس
 - 230عمرو سليمان سعيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  90910قيد فى  2020-12-16برقم ايداع
 18210وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  22ش عمرو بن العاص
االكنيسة العمرانية
 - 231سعاد احمد فؤاد بديوي تاجر فرد سبق قيده برقم  96318قيد فى  2021-05-30برقم ايداع 9304
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 3/شارع جمال الدين الفغاني ومبي
الهرم
 - 232محمود شعبان انور عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  100510قيد فى  2021-09-16برقم ايداع
 16848وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 2/شارع شعبان انور
بجوار مسجد احمد جاد برطس اوسيم بملك صلح كمال الشاذلي محسن
 - 233دينا سعيد حجازي حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  113207قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 14668وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 10/شارع
السلم العمرانية
 - 234تادرس سيف سيفين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  113318قيد فى  2011-03-07برقم ايداع
 3205وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح2/ش محمد
حامد من ش كعبيش طوابق فيصل
 - 235طه السيد محمد دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم  113473قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15198
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2ش الثار كرداسه  -الجيزة
 - 236طه السيد محمد دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم  113473قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15198
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4ش الثار كرداسه  -الجيزة
 - 237طه السيد محمد دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم  113473قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 15198
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح نشاط رئيسي اخر
بعنوان3/ش الثار كرداسه  -الجيزه وبنشاط/تجارة قطع غيار سيارات
 - 238محمد احمد سعيد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  15644قيد فى  2008-09-08برقم ايداع
 9871وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح /
كفر زهران المرازيق بالدور الرضي البدرشين الجيزة
 - 239منال مصطفى صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22647قيد فى  2013-01-03برقم ايداع
 128وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ناهيا غرب البلد ش اللواء
عبود الزمر
 - 240محمد لطفى عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38286قيد فى  2015-01-06برقم ايداع
 139وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 8/ب شارع
مراحق بن عامر من شارع مراد
 - 241دافيد انيس صليب حناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  61543قيد فى  2017-09-28برقم ايداع
 10538وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان47/
ش المدينة المنورة وراق العرب بنشاط مصنع ملبس براس مال خمسون الف
 - 242جورج منير صبحي سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  63816قيد فى  2017-12-25برقم ايداع
 14731وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح 8 /
ش عمر بن الخطاب متفرع من ش خلف المصانع كورنيش النيل
 - 243على عدلى هيبة عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  67318قيد فى  2018-05-08برقم ايداع
 6594وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان/رقم  196ص حدائق الهرام البوابة الثالثة
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 - 244على عدلى هيبة عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  67318قيد فى  2020-10-05برقم ايداع
 13229وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم  196ص حدائق الهرام
البوابة الثالثة
 - 245اميرة منصور احمد زود تاجر فرد سبق قيده برقم  77467قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
 11131وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 1/ش المساكن بولق
الدكرور امام مكتب البريد
 - 246عبدالرحمن محمود ربيع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  77610قيد فى  2019-08-06برقم ايداع
 11400وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/دار ضباط
النقل بشبرا الخيمة
 - 247احمد فراج عبد العال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110638قيد فى  2022-04-11برقم ايداع
 9267وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /طريق
مصر اسكندريه الصحراوي قريه قرطبه خارج زمام ابو غالب  -الجيزة
 - 248محمد عبد ا عبد الباري عبد الباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  112944قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  14119وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان
النشاط ليصبح  3 /شارع حسن صبحي قرية اللوتس من الليبيني شارع جلل فيصل الجيزه
 - 249احمد يسرى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  113375قيد فى  2018-10-25برقم ايداع
 15032وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان115/ش
المستشفي الملك فيصل الهرم
 - 250ليلى محمود احمد ابو عمير تاجر فرد سبق قيده برقم  5557قيد فى  2007-11-08برقم ايداع
 5905وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/رقم  180الحي  3مجاورة
 1شقة  1مدينة  6اكتوبر
 - 251احمد محمد زكي عبدة حسن بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  7541قيد فى  2008-01-15برقم
ايداع  457وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل السمه التجاريه
للمركز الرئيسي الخر الكائن في21/شارع مصطفى عبدالرازق  -عابدين  -القاهره لتصبح صيدلية المل
 - 252مرفت ابراهيم عبد العليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10939قيد فى  2008-04-14برقم ايداع
 4298وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن في6/ش شبرا
نباص م قطور بملك صبحي احمد فوده
 - 253سعيد محجوب عاشور محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  60449قيد فى  2017-08-08برقم ايداع
 8376وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /كومبره ش
محمد صلح رياض  -كرداسه
 - 254اسلم سمان محمد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  64694قيد فى  2018-01-30برقم ايداع
 1395وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان
التالي  6 /شارع يحي مرسي سوق المعتمدية الجيزة
 - 255جورج ابراهيم فلبس حنا عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  71985قيد فى  2019-01-01برقم ايداع
 54وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف النشاط الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان 320ط هضبة الهرام الهرم -بنشاط محل بيع ابواب مصفحة
 - 256احمد عبدالعليم عبدالمحسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  75734قيد فى  2019-05-20برقم ايداع
 7664وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  /رقم  1ش
محمد الصادق من عز الدين عمر العمرانية
 - 257محمود اشرف احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  80443قيد فى  2019-11-21برقم ايداع
 16923وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/رقم  45ش الشيخ محمد
الغزالي الدور الداري الدقي
 - 258حسني محمد سعيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  103002قيد فى  2021-11-02برقم ايداع
 20812وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  319/ش
الهرم الطالبيه الجيزه
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 - 259ايمان عبد الرحمن احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  103696قيد فى  2021-11-15برقم ايداع
 22073وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان
التالي  10ش القصر المنيره الغربيه امبابه الجيزه
 - 260محمد محمود عبد الفتاح مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  113521قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 15326وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان 15/ش
الزهور عزبة مدكور ابو النمرس
 - 261مصطفى محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  113553قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 15411وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2زقاق الزاويه درب العنبه -
الموسكى  -القاهره
 - 262محمد صابر لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  31328قيد فى  2014-03-10برقم ايداع
 2315وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/شارع اثار
سقاره بجوار الحاج سلمه ابو المكارم  -البدرشين
 - 263اسلم عبد ا سليمان عبد ا مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  39939قيد فى  2015-03-16برقم
ايداع  2642وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان
النشاط ليصبح  /شارع الجسر القديم مركز أوسيم الجيزة
 - 264محمد محمود حسن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  44474قيد فى  2015-10-05برقم ايداع
 9561وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح  2 /حارة
حسان من المطحن  -جامع فلفل  -المنيرة  -إمبابة -
 - 265فؤاد نعيم نصير عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  60000قيد فى  2017-07-20برقم ايداع 7540
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 7/ش ترعة المجنونة بولق
الدكرور
 - 266عبدالرحمن حسين محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  71948قيد فى  2018-12-31برقم ايداع
 17570وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح2/ش
طلعت من ش الهرم  -العمرانيه  -الجيزة
 - 267صموائيل فوزى تادرس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  96453قيد فى  2021-06-02برقم ايداع
 9547وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 29ش 2من مدينة التحرير -
امبابه
 - 268عصام محمد عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99606قيد فى  2021-08-26برقم ايداع
 15164وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان/
الزيديه ش غيضان ش احمد عبد المولى
 - 269هاني رمضان ابو الحديد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  103727قيد فى  2021-11-15برقم
ايداع  22130وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط
ليصبح  4 /شارع حمزة من شارع اللبيني بجوار مدرسة علوي الجيزة
 - 270خالد زكريا احمد حنفي تاجر فرد سبق قيده برقم  111934قيد فى  2022-05-23برقم ايداع
 11935وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح فرع
بالعنوان /جنينه وليم من ش كفر حكيم  -كرداسه
 - 271ياسر رجب فراج شبيب عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  113582قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  15486وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/شقة
بالدور الول بعد الرضي بالعقار رقم  2ش العشرين مدكور فيصل
 - 272مصطفى احمد محمود احمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  46487قيد فى  2015-12-27برقم
ايداع  13548وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان
ليصبح 25/ش الشهيد احمد حمدي فيصل
 - 273مصطفى احمد محمود احمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  46487قيد فى  2015-12-27برقم
ايداع  13548وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/
محل  1قطاع د السوق التجاري رقم  2مدينة  6اكتوبر الجديدة
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 145 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 274محمد سعيد محمد بيومي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49468قيد فى  2016-04-14برقم ايداع
 4407وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع الكائن بالعنوان نكل
منشأة القناطر الي نشاط رئيسي اخر بنشاط محل بيع موبيليا برأس مال 12000
 - 275محمد سعيد محمد بيومي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49468قيد فى  2016-04-14برقم ايداع
 4407وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع و تحويله لنشاط
رئيسي اخر
 - 276محمد سعيد محمد بيومى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49468قيد فى  2016-04-19برقم ايداع
 4604وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح الفرع الكائن بالعنوان نكل
منشاة القناطر  -امبابة نشاط رئيسي اخر
 - 277محروس للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  83197قيد فى  2020-02-16برقم ايداع 2885
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /
الظاهر عمارة العلميين شارع الشيخ عبد ا السناوي بمحافظة القاهرة
 - 278عابد مصطفي كمال سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101290قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 17884وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 63/ش المنشية برج
الحبيب من ميدان الساعة بولق الدكرور
 - 279يوسف جمال حسني جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  103668قيد فى  2021-11-15برقم ايداع
 22030وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 37ش محمد حنفى  -وراق
العرب  -الوراق  -الجيزة
 - 280يوسف جمال حسني جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  103668قيد فى  2021-11-15برقم ايداع
 22030وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح فرع بالعنوان
التالى37/ش محمد حنفى الدور الثاني  -وراق العرب  -الوراق
 - 281ماجده صلح مختار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108643قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 5082وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/الحي
 11م البركة المجاورة الثالثة بنشاط تجميع البان براس مال 100000الف
 - 282محمد حسين عبد النبي عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  108715قيد فى  2022-02-27برقم
ايداع  5209وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 33/ش حسني
مبارك برك الخيام كرداسة
 - 283ميساء منير امين محمد الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم  109239قيد فى  2022-03-10برقم
ايداع  6345وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان/
برج العرب الجديد المنطقة الصناعية 3قطعة  4بلوك  17خلف شركة فاركو بي للدوية
 - 284على سيد على الصاوي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  112920قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 14076وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح رئيسي اخر
بالعنوان189/و البوابه الثانيه  -حدائق الهرام بنشاط/مطعم و السمه التجاريه/مطعم الصاوى و راس
مال(10000/عشرة الف جنيها فقط لغير)
 - 285صابر ابو الوفا عبد الحميد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  113049قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 14350وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح نشاط رئيسي
اخر بالعنوان التالى21 /ش الصفا و المروه  -اوسيم وبنشاط/مصنوعات جلديه وب راس مال( 50000/خمسون
الف جنيها فقط لغير)
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النشاط
1731وفى

 - 1عيد صقر سالم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  19844قيد فى  2009-02-17برقم ايداع
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/حانوتي ودفن موتي خدمة جنائز
 - 2هيثم محمود عطيه ركابى تاجر فرد سبق قيده برقم  21992قيد فى  2012-12-10برقم ايداع 1765
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تصنيع ورق الومنيوم وفويل
 - 3مصطفي راضي احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  22894قيد فى  2013-01-14برقم ايداع 458
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح النشاط  /مكتب نقل
عمال وشحن بضائع داخل ج م ع
 - 4نايف رمضان محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  32166قيد فى  2014-04-09برقم ايداع 3629
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تعبئة وتغليف واعادة تدوير زجاج
 - 5هبه احمد فهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42686قيد فى  2019-02-06برقم ايداع 2094وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تصنيع ملبس جاهزة ورياضية ويونيفورم لحساب الغير
 - 6امل سعيد الدمرداش لمتعهد نقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  51557قيد فى  2016-07-17برقم ايداع
7691وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح حذف كلمة متعهد من النشاط
 - 7عبد الحكيم لشحن البضائع وايجار السيارات للنفس والغير تاجر فرد سبق قيده برقم  54750قيد فى
 2016-12-04برقم ايداع 12787وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مكتب
توريدات عامة لدارة المشروعات واعمال التشطيبات
 - 8صافيناز عزت عبد السميع رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  58129قيد فى  2017-04-26برقم ايداع
4405وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح معمل منتجات البان تعبئه وتجاره اللبان
 - 9نورهان محمد جاد ابو العل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59399قيد فى  2017-06-19برقم ايداع
6495وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتب خدمات نظافة
 - 10ابراهيم عطوه ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  68674قيد فى  2018-07-12برقم ايداع
9267وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /الستيراد فيما عدا المجموعه  19و
الفقره  36من المجموعه  6و التصدير والتوكيلت التجاريه على النشاط الصلي
 - 11علء ناجى على عبدالولى تاجر فرد سبق قيده برقم  76573قيد فى  2019-07-02برقم ايداع 9429
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح تجارة الزيوت
 - 12فرج معروف فرج منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  81643قيد فى  2019-12-25برقم ايداع
19122وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مكتب مقاولت
 - 13حامد سعيد حامد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94100قيد فى  2021-03-17برقم ايداع 5042وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط مكتب رحلت
 - 14كريم محسن عطيه عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  98760قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
13559وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مقاولت عامة ومواسير بلستيك
 - 15حنان علي محمد حسن الشيمي تاجر فرد سبق قيده برقم  104182قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
22949وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /مصنع ملبس
 - 16محمدالسيد محمدالبيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  104354قيد فى  2021-11-28برقم ايداع 23231
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تصنيع مواسير  upvcومواسير وقطع بولي
بروبلين
 - 17بدر يماني محمد يماني تاجر فرد سبق قيده برقم  107787قيد فى  2022-02-09برقم ايداع 3392
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /سوبر ماركت
 - 18عبد العليم فتحى محمد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  29136قيد فى  2013-12-04برقم ايداع
9458وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط متعهد من النشاط ليصبح /مكتب نقل
عمال داخل ج م ع
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 - 19احمد احمد فهمى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  67797قيد فى  2018-05-28برقم ايداع 7522وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تنسيق المواقع واعمال شبكات الري واعمال اللند
سكيب
 - 20احمد محمد السيد مناع تاجر فرد سبق قيده برقم  69516قيد فى  2018-08-15برقم ايداع 10992
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ورشة تنجيد افرنجي و تصنيع اثاث
 - 21صبحى سامى عبداللطيف سيد احمد حتيته تاجر فرد سبق قيده برقم  77747قيد فى  2019-08-19برقم
ايداع 11663وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكافحه الحشرات
والقوارض بمبيدات الصحه العامه
 - 22طارق محمود عبد الحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  97332قيد فى  2020-01-15برقم ايداع
4859وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/اجهزة كهربائية
 - 23عمار جمال علي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  106712قيد فى  2022-01-13برقم ايداع 1129
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط/الرحلت ليصبح مكتب نقل عمال فقط داخل ج
مع
 - 24محمد مكرم ا عبد ا عبود تاجر فرد سبق قيده برقم  110943قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
9854وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تسوية فول
 - 25احمد ثابت خلف فرغلي تاجر فرد سبق قيده برقم  111076قيد فى  2022-04-20برقم ايداع 10136
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط بقالة
 - 26محمد سعد سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  111827قيد فى  2022-05-19برقم ايداع 11731
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط  /خدمات رجال أعمال فى مجال النقل و
الرحلت على النشاط الصلى .
 - 27مروه عليوه احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  27928قيد فى  2013-10-08برقم ايداع 7585
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/توكيلت تجارية وتوزيع السماك جملة
 - 28سعيد عبدا يوسف مسيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  58910قيد فى  2017-05-28برقم ايداع 5705
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تاجير معدات
 - 29محمد عبداللطيف عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  64224قيد فى  2018-01-11برقم ايداع 483
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تصنيع ملبس جاهزة
 - 30عبد الباسط على عبد الحميد العنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  85203قيد فى  2020-06-30برقم ايداع
7134وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تخليل وتغليف ورق العنب
 - 31هاشم محمد هاشم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  98538قيد فى  2021-07-29برقم ايداع
13151وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ايجار مولدات كهرباء
 - 32شحته على حسن بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  31420قيد فى  2014-03-12برقم ايداع 2470
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد
 - 33صبرى السيد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  46285قيد فى  2015-12-17برقم ايداع
13233وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /نقل عمال الي النشاط الصلي داخل
جمع
 - 34ايهاب محمود عبد النبى عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم  46415قيد فى  2015-12-22برقم ايداع
13440وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريد خرده
 - 35محمد محمود عبد السميع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58964قيد فى  2017-05-30برقم ايداع
5787وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اصبحت  /تعبئة و بيع مواد غذائية
 - 36مصطفى عبدالعظيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74440قيد فى  2019-03-27برقم ايداع
5102وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/زراعة وصيانة نباتات الزينة الداخلية
والخارجية لدي الغير وتوريدها للجهات الحكومية والقطاع الخاص وادارة وتشغيل البوفيهات والكافيهات والمطاعم
 - 37منير خلف ا عبد الحميد الشحيمي تاجر فرد سبق قيده برقم  93478قيد فى  2021-03-01برقم ايداع
3699وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات عمومية دون الكمبيوتر
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 - 38مينا ميخائيل وهيب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46478قيد فى  2015-12-27برقم ايداع
13535وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /توريدات عموميه
 - 39رمضان سيد زكي سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50333قيد فى  2016-05-17برقم ايداع
5737وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /ورشه نجاره علي النشاط الصلي
 - 40محمود حسن عبدالواحد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  75548قيد فى  2019-05-13برقم ايداع
7309وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تسويق عقاري علي النشاط الصلي
 - 41محمد محمدين زيدان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92847قيد فى  2021-02-10برقم ايداع 2449
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /توريد وتوزيع دواجن حيه ومجمده
 - 42محمود سمير محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  96483قيد فى  2021-06-02برقم ايداع 9607
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تسويق عقاري على النشاط الصلي
 - 43رباب محمود محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  103056قيد فى  2021-11-02برقم ايداع
20905وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تسويق عقاري
 - 44فايقة ابراهيم احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  14050قيد فى  2008-07-13برقم ايداع 7944
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريدات عموميه
 - 45منى فتحي ابراهيم عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  27357قيد فى  2013-07-31برقم ايداع
6455وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تربية مواشي حلبة وتسمين
 - 46مصطفى يحى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35215قيد فى  2014-08-31برقم ايداع 8777
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط
 - 47ممدوح عبد ا عبده عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  37671قيد فى  2014-12-09برقم ايداع
12447وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /استيراد وتوريد كيماويات
معمليه
 - 48عمر علي عبد العليم السيد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  39683قيد فى  2015-03-05برقم ايداع
2263وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/استصلح واستزراع اراضي
 - 49محمد ثروت عبدالرازق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66902قيد فى  2018-04-19برقم ايداع
5725وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط نقل بضائع
 - 50رضا حسن حامد على تاجر فرد سبق قيده برقم  77535قيد فى  2019-08-05برقم ايداع 11255
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريد وشراء وايجار وصيانه جميع قطع غيار
المعدات الثقيله
 - 51محمد زينهم ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  80841قيد فى  2019-12-04برقم ايداع 17695
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تركيب وصيانة مصاعد
 - 52عبد المنعم حامد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  86093قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
24341وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /مكتب توريد حاصلت زراعيه
 - 53الكردي لتوريد الحاصلت الزراعيه تاجر فرد سبق قيده برقم  86093قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
8838وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /حظيرة مواشي
 - 54كشري رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  89058قيد فى  2020-10-25برقم ايداع 14553وفى تاريخ
 2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تحضير وبيع مأكولت دون الجلوس كشري
 - 55بسيوني فرج بسيوني فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  90071قيد فى  2020-11-24برقم ايداع
16655وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /الزراعه واعمال المشاتل والتشجير
ليصبح النشاط مكتب توريدات نباتات الزينه والزراعه واعمال المشاتل والتشجير
 - 56بهاء جميل رجب حسن منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  92689قيد فى  2021-02-07برقم ايداع
2136وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تصدير ليصبح/توريدات عمومية
وتصدير
 - 57الحسيني فتحي محمود عبد المجلي تاجر فرد سبق قيده برقم  105052قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
24526وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه وتاجير
المعدات والسيارات للجهات الحكوميه الملزمه بالخصم والضافه
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 - 58مصطفي عبد الخالق عبد المنعم عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  109344قيد فى 2022-03-13
برقم ايداع 6545وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /الستيراد علي النشاط
الصلي
 - 59احمد خليفة السيد خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  110060قيد فى  2022-03-27برقم ايداع 8040
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مصنع كمبروسر وجافليت
 - 60محمد قدري عبد الشافي احمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  110335قيد فى  2022-03-31برقم ايداع
8588وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضة نشاط/ورشة نفخ وحقن البلستيك
 - 61علء محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112365قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12883
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط نقل عمال
 - 62محمد محمود صفوت جمال الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15915قيد فى  2008-09-18برقم
ايداع 10202وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/بليستيشن فيما عدا المن
والحراسة وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة
 - 63عبد العزيز محمود عبد العزيز سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  23173قيد فى  2013-01-23برقم ايداع
838وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجاره البقاله بالجمله والقطاعي
 - 64محمد عبد الناصر السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55142قيد فى  2016-12-21برقم ايداع
13427وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/توريد دقيق
 - 65جمال صبحى محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  62254قيد فى  2020-02-06برقم ايداع 2279
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضفة نشاط بيع مشروبات غازية وعصائر
 - 66اشرف صلح الدين حافظ مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  93095قيد فى  2021-02-17برقم ايداع
2949وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/انترنت السوشيال ميديا واقامة الحفلت
والمؤتمرات فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمن والحؤاسة والكاميرات وبعد الحصول علي
التراخيص اللزمة
 - 67احمد عزت عبد ا عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  107223قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
2215وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /ورشه نجاره
 - 68وليد محمود عاطف طراف تاجر فرد سبق قيده برقم  107791قيد فى  2022-02-09برقم ايداع
3396وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تجارة بقالة وتوريد وتوزيع مواد غذائية
 - 69اسلم عادل فهمي عبدالناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  110260قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
8436وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مصنع لتصنيع المسامير و تشكيل المعادن
 - 70احمد حسين احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  112137قيد فى  2022-05-26برقم ايداع 12374
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح استيراد وتصدير
 - 71عزه محمد امين البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  112741قيد فى  2005-09-13برقم ايداع
12722وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/استيراد وتصدير
 - 72خالد فكرى مرسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34638قيد فى  2014-08-06برقم ايداع 7884
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /استيراد وتصدير
 - 73ايمن ربيع السيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  59288قيد فى  2017-06-13برقم ايداع 6317
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال
 - 74ليلي مصطفى محمود الوراقي تاجر فرد سبق قيده برقم  59398قيد فى  2017-06-19برقم ايداع
6494وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/اعمال مكافحة الحشرات
 - 75محمد عبدالصبور محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  74960قيد فى  2019-04-17برقم ايداع
6193وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح فرن بسكويت
 - 76كريم سلمة مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  79968قيد فى  2019-11-05برقم ايداع
15976وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال
 - 77حسن صبرى احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  86249قيد فى  2020-08-06برقم ايداع 9132
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/دهانات سيارات وصيانة سياات
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 - 78محمد احمد عبد الحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104954قيد فى  2021-12-08برقم ايداع
24345وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مركز خدمه وصيانه
سيارات
 - 79محمود عبد العاطي تهامي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  35054قيد فى  2020-12-16برقم ايداع
18204وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات
 - 80محمود شعبان عبد ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  58745قيد فى  2017-05-22برقم ايداع
5448وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط
 - 81جرجس نصحى توفيق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  89323قيد فى  2020-11-02برقم ايداع
15107وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تسويق عقاري
 - 82مصطفي السيد قطب عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  94054قيد فى  2021-03-16برقم ايداع
4942وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تصنيع ملبس جاهزة
 - 83محمود خليفه الزناتى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  98519قيد فى  2021-07-28برقم ايداع
13118وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/مصنع لنجارة الموبيليا
 - 84عصام محمد عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99606قيد فى  2021-08-26برقم ايداع
15164وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ورشة نجارة
 - 85ايمن فرح نجيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  106451قيد فى  2022-01-09برقم ايداع 657
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ورشة نجاره
 - 86هناء علي حسب النبي شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم  108585قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
4983وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /بيع اكسسوارات وملبس
وهدايا حريمي
 - 87رضا عبده عبد الفضيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  109846قيد فى  2022-03-22برقم ايداع
7617وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /نقل عمال علي النشاط الرئيسي داخل
جمع
 - 88محمد عبد الحميد عبد الرحمن قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  112513قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع 13202وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الحبوب وتوريدات عمومية
 - 89وائل احمد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31036قيد فى  2014-02-20برقم ايداع 1754
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح ورشة ملبس
 - 90عمرو حسن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37214قيد فى  2014-11-23برقم ايداع 11768
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /بيع الملبس والشارات والعلمات العسكرية
للنشاط الصلي توريدات عموميه في مجال الملبس الجديدة والمستعمله والكسسوارات والحذيه وكافه مستلزمتها
الخري فيماعدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والنترنت  /بعد الحصول علي التراخيص
اللزمه
 - 91طارق محمد عباس الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  52842قيد فى  2016-09-18برقم ايداع 9724
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات عمومية ومقاولت عامة
 - 92ابو عونة راغب ابو عونة علي تاجر فرد سبق قيده برقم  59024قيد فى  2017-05-31برقم ايداع
5882وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط
 - 93ايمان جمعه عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66569قيد فى  2018-04-01برقم ايداع
4940وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/صيانة وتدريب وتجميع اجهزة
الحاسب اللي
 - 94ابراهيم جمعه ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76359قيد فى  2019-06-23برقم ايداع 9017
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /توريد الشيشه ومستلزمات الكافيهات
 - 95هبه علي حلمي عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  102812قيد فى  2021-10-28برقم ايداع
20484وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تخاطب وتأهيل وتدريب ذوي
الحتياجات الخاصه والطبيعيين واقامه رعايه نهاريه وتقديم دورات تدريبيه في مجال التربيه الخاصه وعلم النفس
والتخاطب وذوي الحتياجات الخاصه فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه
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 - 96اسلم عبد المنعم مجدي احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  105459قيد فى  2021-12-16برقم
ايداع 25077وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/بيع مواد غذائية
 - 97اسلم سيد حسن كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  110554قيد فى  2022-04-07برقم ايداع 9101وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مزرعه مواشي حلبه
 - 98ياسر محمد مصطفي حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  111370قيد فى  2022-05-08برقم ايداع
10662وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع ملبس جاهزة
 - 99عمر محسن صديق محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  111925قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
11907وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/توريد اكسسوارات الموبايلت والتوكيلت
التجارية الخاصة بالموبايلت
 - 100ايمن جمال عبد الكريم عبد المقصود شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  2208قيد فى  2007-07-16برقم
ايداع 2283وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط مكتب متعهد نقل عمال
واقتصار النشاط علي مكتب رحلت فقط
 - 101احمد سعيد كامل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  32302قيد فى  2014-04-16برقم ايداع 3868وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/توريد حدايد وبويات وتوريدات ومقاولت
 - 102حسنى عبده عبد الفتاح عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  57000قيد فى  2017-03-09برقم ايداع
2602وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح/مكتب رحلت
ونقل عمال
 - 103عبير محمود عبدالعزيز خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  66405قيد فى  2018-03-25برقم ايداع
4592وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تسويق عقاري
 - 104احمد محفوظ عبد المجيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  67138قيد فى  2018-04-30برقم ايداع
6212وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط بيع اجهزة منزلية
 - 105احمد نبيل سيد عيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  76413قيد فى  2019-06-25برقم ايداع
9116وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح حذف كلمة متعهد ليصبح النشاط  /مكتب نقل عمال
داخل ج م ع
 - 106مصطفى منصور صالح مصلح تاجر فرد سبق قيده برقم  79579قيد فى  2019-10-22برقم ايداع
15204وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تجارة مواد غذائية وبقاله
 - 107ابراهيم محمد عبدالمالك حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  83721قيد فى  2020-03-03برقم ايداع
3973وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /سوبر ماركت
 - 108اشرف محمد عبد العال عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  86045قيد فى  2020-07-27برقم ايداع
8747وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط اعمال كهروميكانيكية الخاصة بالنارة
والكهرباء مع القطاع العام والحكومة
 - 109احمد مطاوع عبدالرحيم عبادي تاجر فرد سبق قيده برقم  88036قيد فى  2020-09-27برقم ايداع
12599وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /تويدات ملبس وتسويق
الكتروني وتوريدات عموميه
 - 110جلل معوض ثابت رياض تاجر فرد سبق قيده برقم  97064قيد فى  2021-06-20برقم ايداع
107801وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /مقاولت عمومية
 - 111محمد جابر حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100207قيد فى  2021-09-09برقم ايداع
16297وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /خياطة وتفصيل ملبس
 - 112عبدالناصر نافع محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  101601قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
18379وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ورشة نجارة
 - 113محمد السيد احمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  112804قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
13850وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح استدراك بيانات النشاط ليصبح  /التوريدات
والمقاولت العامة والمتخصصة والنظمه الليكتروميكانيكيه والصيانه
 - 114محمد محمود محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  113045قيد فى  2015-09-15برقم ايداع
11490وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مشغل وتصنيع الملبس الجاهزة
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 - 115نهله محروس العراقى بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  26772قيد فى  2013-06-18برقم ايداع
5985وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتب نقل عمال داخل ج م ع
 - 116النحاس لتجارة الدوات الصحية تاجر فرد سبق قيده برقم  57162قيد فى  2017-03-15برقم ايداع
2874وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات
 - 117سامي رمضان عمر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  84506قيد فى  2020-05-31برقم ايداع
5713وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تجارة وبيع وتوريد اجهزة كهربائية
 - 118شوقي حسين شفيق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  85084قيد فى  2020-06-28برقم ايداع 6908
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تصنيع كرتون
 - 119محمد سعيد مغاوري علي تاجر فرد سبق قيده برقم  100012قيد فى  2021-09-06برقم ايداع
15921وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط المقاولت
 - 120محمد علي محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  102237قيد فى  2021-10-18برقم ايداع
19498وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/المقاولت العامة
 - 121عادل علي السيد عمر عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  106953قيد فى  2022-01-20برقم ايداع
1649وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تجاره وتوزيع الخضار
والفاكهه
 - 122أيه جابر صوري جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  110300قيد فى  2022-03-31برقم ايداع 8513
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مصنع ملبس جاهزة
 - 123نيفين محمد احمد حسين الطحاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  238918قيد فى  2017-04-03برقم ايداع
5223وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /دعايا واعلن
 - 124محمود فاروق محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43315قيد فى  2015-08-13برقم ايداع
7828وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط بيع اجهزة كهربائية
 - 125محمد السيد عبدالحميد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  67999قيد فى  2018-06-05برقم ايداع
7908وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /دش وطحن الحبوب وصناعه
العلف
 - 126ميلد بطرس امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72688قيد فى  2019-01-28برقم ايداع
1497وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/بيع اكسسوارات ومستحضرات تجميل
 - 127حسين السيد على السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  78711قيد فى  2019-09-23برقم ايداع 13563
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/المقاولت العامه وتوريدات عموميه
وخدمات منزليه
 - 128مريم قديس عبد ا قدس تاجر فرد سبق قيده برقم  87067قيد فى  2021-03-30برقم ايداع 6051
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح بقالة جافة
 - 129مريم قديس عبد ا قدس تاجر فرد سبق قيده برقم  87067قيد فى  2020-09-02برقم ايداع
10729وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال
 - 130احمد عبد المنعم يونس ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  90161قيد فى  2020-11-25برقم ايداع
16825وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /ادوات منزلية و ادوات نظافة ومواد
كيميائية و بويات و حداد و ادوات كهربائية و ملبس جاهزة و توريد تخشاب و توريد بطاريات و توريد و تركيب
خزانات و توريد ادوات كتابية و توريد مواتير مياه و تنسيق حدائق و تركيب الموكيت و السجاد و توريد دولب و
سرير حديد و مراتب قماش و خيم للمتحانات و توريد وجبات جاهزة
 - 131تهاني عثمان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  92638قيد فى  2022-03-10برقم ايداع 6423
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تربيه وتسمين وتجارة الدواجن
 - 132يوسف نبيل يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  101439قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
18118وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مصنع ملبس جاهزة
 - 133عبده محمد عبد المنجي احمد السيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  111064قيد فى  2022-04-20برقم
ايداع 10108وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/توريدات عامة
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 - 134علي احمد يوسف عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  635قيد فى  2007-05-28برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مكتب رحلت ونقل عمال
 - 135علء فتحى عبد الواحد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17703قيد فى  2008-11-26برقم ايداع
12400وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مقاولت صيانة معدات ميكانيكية
 - 136احمد عليوه احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  48129قيد فى  2016-02-28برقم ايداع 2273
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريد كافه انواع المواد الغذائيه
 - 137احمد رمضان عبد المنعم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  73705قيد فى  2019-03-04برقم ايداع
3606وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تجارة قطع غيار السيارات
 - 138خليل صالح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74343قيد فى  2019-03-25برقم ايداع 4911
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/توريد وتنفيذ شبكات الري الحديث
 - 139محمد بيومي محمد ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  77130قيد فى  2019-07-22برقم ايداع
10517وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح ورشة تصنيع ملبس جاهزة
 - 140حسين محمد حسين سعودى تاجر فرد سبق قيده برقم  171قيد فى  2007-05-14برقم ايداع 171
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاطليصبح  /توريدات عمومية
 - 141مصطفى محمود محمد السيد دغيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  34226قيد فى  2014-07-09برقم ايداع
7234وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط ليصبح/غسيل سيارات لدى الغير
وتوريدات عموميه ومقاولت عامه
 - 142موسى محمود منتصر ابراهيم رافت تاجر فرد سبق قيده برقم  57010قيد فى  2017-03-09برقم ايداع
2620وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريد المستلزمات الطبية و الستيراد و
التصدير فيما عدا الفقرة  36من المجموعه  6و  - 19و تجارة الجملة و التجزئة و اصلح المركبات و الدرجات
النارية
 - 143احمد محمود عبد المنعم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  64495قيد فى  2018-01-22برقم ايداع
1039وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مصنع و تطريز ملبس
 - 144عبدالناصر عبدالحي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82943قيد فى  2020-02-09برقم ايداع
2337وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ادوات كهربائية وتوزيع مواد
غذائيه بالجمله
 - 145محمد جابر عبد الرحيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  88118قيد فى  2020-09-28برقم ايداع
12764وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل ليصبح  /مقاولت عمومية
 - 146توني ايمن لويس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  88452قيد فى  2020-10-07برقم ايداع 13410
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل ليصبح /توريد وبيع وتقديم ماكولت والمخبوزات
والمشروبات
 - 147محمد صابر ابو العزم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  96773قيد فى  2021-06-10برقم ايداع
10230وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /ورشة تصنيع موبيليا وتجارة
مفروشات وجلود
 - 148نصر الدين حسين احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  113372قيد فى  2018-10-17برقم
ايداع 14385وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /مكتب توريد ماكينات الطباعه
وقطع غيارها فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف
والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم  409لسنه 2021
 - 149احمد محمد على زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم  11412قيد فى  2008-04-24برقم ايداع 4819
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تقديم مشروبات ساخنه وبارده
 - 150محمود محمد عبد الدايم بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  26384قيد فى  2013-06-03برقم ايداع
5401وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبحت توزيع منتجات مطاحن بالعمولة وتجارة
اعلف
 - 151مينا عدلي عبد ا رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  27481قيد فى  2013-08-06برقم ايداع
6632وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تصنيع ادوات صحيه
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 - 152هشام جمال عبد العظيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29100قيد فى  2013-12-03برقم ايداع
9401وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصديرعلي النشاط الصلي
 - 153محمد عويس عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34731قيد فى  2014-08-11برقم ايداع
13443وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /المقاولت الي النشاط الصلي
 - 154عبد الساتر لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  44595قيد فى  2015-10-12برقم ايداع
9743وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/قطع غيار سيارات
 - 155طه حسن على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45443قيد فى  2015-11-17برقم ايداع 11050
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مكتب نقل عمال
 - 156محمد شوقي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50760قيد فى  2016-06-01برقم ايداع 6434
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات عمومية
 - 157حسين سيد حسين سيد غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  53852قيد فى  2016-11-01برقم ايداع
11364وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /تجميع البان
 - 158محمد احمد يعقوب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75628قيد فى  2019-05-15برقم ايداع 7464
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع وحدات تنقية ومعالجة المياه
 - 159مسعد محمد عبد العظيم الريفي تاجر فرد سبق قيده برقم  77686قيد فى  2019-08-08برقم ايداع
11542وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مركز صيانه سيارات
 - 160سمير مجدي حنا بسالي تاجر فرد سبق قيده برقم  95873قيد فى  2021-05-10برقم ايداع 8371
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توريد بلستيك مخرز
 - 161اسماء محمد على فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  96147قيد فى  2021-05-25برقم ايداع 8957
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/نقل عمال داخل ج م ع
 - 162ابراهيم محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  106624قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
980وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/توريدات عمومية وخدمات نظافة
 - 163اسلم ناصر مندي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107912قيد فى  2022-02-13برقم ايداع
3649وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /بيع وتاجير سيارات لدي الغير ليصبح
النشاط استيراد قطع غيار سيارات
 - 164سوسن محمود علي الدين حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  111317قيد فى  2022-04-27برقم ايداع
10566وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح العناية بالظافر
 - 165دعاء ابراهيم محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  112554قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
13280وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الوكالة التجارية
 - 166عصام محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  21510قيد فى  2009-04-13برقم ايداع
2922وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الحصول علي حق امتياز سلسل
الفنادق والمطاعم العالمية سواء باستخدامها بنفسها او منحها للغير
 - 167رامي هنري ابراهيم بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  39801قيد فى  2015-03-10برقم ايداع
2441وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/خدمات حكوميه
 - 168محمد عبد النبي عبد الجليل جمعه الدالي تاجر فرد سبق قيده برقم  58748قيد فى  2017-05-22برقم
ايداع 5456وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع حفار ابار مياه جوفية
 - 169رجب سعيد كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65887قيد فى  2018-03-07برقم ايداع 3561
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تربيه مواشي حلبه
 - 170محمد صلح احمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  76206قيد فى  2019-06-17برقم ايداع
8674وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ورشة خراطة للجهات الملزمة
بالخصم فقط
 - 171محمود احمد فؤاد بديوى تاجر فرد سبق قيده برقم  87912قيد فى  2020-09-23برقم ايداع 12388
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مقاولت عامة وادارة وتشغيل الشركات
والمصانع
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 - 172عمرو سليمان سعيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  90910قيد فى  2020-12-16برقم ايداع
18210وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مقر اداري للتوريدات العمومية
 - 173محمد حاتم محمد محمد محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  95594قيد فى  2021-04-27برقم ايداع
7832وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /خدمات مصاعد كهربائية
 - 174سعاد احمد فؤاد بديوي تاجر فرد سبق قيده برقم  96318قيد فى  2021-05-30برقم ايداع 9304
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الخدمات اللوجستية وتحصيل مديونيات
 - 175حسام علي حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم  110221قيد فى  2022-03-29برقم ايداع 8365
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/اعداد وتجهيز وبيع منظفات
 - 176سناء سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  113470قيد فى  2010-05-16برقم ايداع
8701وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/بقاله جافه
 - 177مجدي صبحي تادرس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  427قيد فى  2007-05-21برقم ايداع 428
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تاجير سيارات الركوب بارقام خاصه على
النشاط الرئيسي
 - 178احمد محمد بهلول محمود الحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40673قيد فى  2015-04-15برقم ايداع
3812وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /محل ترزي رجالي
 - 179محمود احمد حيدر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56235قيد فى  2017-02-07برقم ايداع 1378
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح مكتب رحلت ونقل
عمال داخل ج م ع
 - 180شهاب الدين عماد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  60832قيد فى  2017-08-22برقم ايداع 9213
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /تجارة وتصنيع الخشاب والتوريدات
العموميه
 - 181صلح فرج علي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  74204قيد فى  2019-03-20برقم ايداع
4626وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توريدات عمومية وادارة منشأت
 - 182احمد ابراهيم محمود الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم  82965قيد فى  2020-02-09برقم ايداع
2389وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات عمومية دون الكمبيوتر
 - 183حسام خيرت حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96901قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
10480وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع عبوات بلستيكية لدي الغير
 - 184حسام خيرت حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96901قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
10480وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع عبوات بلستيكية لدي الغير
 - 185محمود حسين عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  112339قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
12828وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ايجار و تشغيل واصلح وتعبئه
وتفريغ الفنطاس
 - 186نجلء نبيل نعيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112412قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 12989
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /خدمات نقل الفراد والبضائع الى النشاط
الصلي
 - 187مرفت ابراهيم عبد العليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10939قيد فى  2008-04-14برقم ايداع
4298وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح حذف كلمة متعهد من النشاط الصلي
 - 188محمد رمضان امام مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  57572قيد فى  2017-04-04برقم ايداع
3556وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /مكتب رحلت ونقل عمال
داخل ج م ع
 - 189سعيد محجوب عاشور محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  60449قيد فى  2017-08-08برقم ايداع
8376وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تجارة وتوزيع الخضار و
الفاكهه بالتجزئه و الجمله
 - 190سيد عبدالكريم مرجان عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  63700قيد فى  2017-12-20برقم ايداع
14517وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط
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 - 191ابراهيم ابراهيم محمد محمد عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  69768قيد فى  2018-09-02برقم
ايداع 11475وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع
 - 192عبد المنعم فارس عبد النعيم عيسوي تاجر فرد سبق قيده برقم  70312قيد فى  2018-09-24برقم ايداع
12545وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل ليصبح  /مصنع تخريز بلستيك
 - 193خالد فاروق محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  98648قيد فى  2021-08-02برقم ايداع
13364وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/تجارة الملبس الجاهزة
 - 194منيره محمد عثمان علي تاجر فرد سبق قيده برقم  109467قيد فى  2022-03-15برقم ايداع 6807
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ادارة المشروعات الطبية والتوريدات العمومية
 - 195ابراهيم محمد ابراهيم ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم  112271قيد فى  2022-05-30برقم ايداع
12691وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/توريدات عمومية وقطع غيار
سيارات وبيع وشراء وتأجير واستبدال سيارات
 - 196ربيع ابوالعل ابوالحارث تاجر فرد سبق قيده برقم  113522قيد فى  2017-08-13برقم ايداع
3318وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/مكتب نقل عمال
 - 197سماح نبيل ذكى عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  26430قيد فى  2013-06-04برقم ايداع
5465وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط مكتب رحلت ليصبح النشاط مكتب نقل
عمال
 - 198اسلم عبد ا سليمان عبد ا مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  39939قيد فى  2015-03-16برقم ايداع
2642وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /تصنيع أخشاب وأثاث
وديكور
 - 199محمد محمود حسن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  44474قيد فى  2015-10-05برقم ايداع 9561
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /ورشة نجارة
 - 200مصطفى محمود عبد الرحيم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  52273قيد فى  2016-08-17برقم ايداع
8820وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط متعهد من النشاط الصلي ليصبح/مكتب
نقل عمال داخل ج م ع
 - 201شنودة حكيم حلمي فايز تاجر فرد سبق قيده برقم  62390قيد فى  2017-10-31برقم ايداع 12073
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/صيانة الجهزة الطبية ومحطات معالجة المياه
 - 202محروس للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  83197قيد فى  2020-02-16برقم ايداع 2885وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/توريدات مواد غذائية
 - 203حسام الدين مصطفى محمود عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  86437قيد فى  2020-08-12برقم ايداع
9506وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط استغلل محاجر
 - 204رامى مصطفى احمد عبد البارى تاجر فرد سبق قيده برقم  94336قيد فى  2021-03-23برقم ايداع
5493وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط ملبس
 - 205محمد فاروق على الفوال تاجر فرد سبق قيده برقم  109049قيد فى  2012-07-17برقم ايداع
13506وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط  /نقل ركاب للغير و تأجير سيارات
للغير على النشاط الصلى
 - 206محمد صابر رشوان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  111911قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
11891وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/بقالة جافة
 - 207احمد سيد امبابى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29528قيد فى  2013-12-18برقم ايداع 10046
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/توريدات عمومية
 - 208صابرين محمود السيد احمد ابو كيله تاجر فرد سبق قيده برقم  38808قيد فى  2015-01-29برقم ايداع
939وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /نقل عمال الى النشاط الصلي ليصبح
مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع
 - 209جملت سعيد عبد العليم عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  41331قيد فى  2015-05-11برقم ايداع
4799وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط
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 - 210محمد سعيد محمد بيومي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49468قيد فى  2016-04-14برقم ايداع
4407وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /ورشة نجارة
 - 211محمود عمر حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  55699قيد فى  2017-01-15برقم ايداع
518وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تصنيع اثاث على النشاط الصلي
 - 212شيماء احمد عبد النبى سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  55858قيد فى  2017-01-19برقم ايداع
783وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط
 - 213طاهر فريد علي البشلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  72854قيد فى  2019-02-03برقم ايداع
1858وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /بيع ملبس على النشاط الصلي
 - 214احمد محمود احمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  107561قيد فى  2022-02-06برقم ايداع 2936
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تأجير سيارات لدي الغير
 - 215اصبح  /ابو عمر لتوزيع المواد الغذائية و منتجات اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم  113439قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع 15123وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توزيع
منتجات البان
 - 216صلح احمد سعد البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  113663قيد فى  1982-03-23برقم ايداع
2887وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /مكتب نقل عمال
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19844وتم ايداعه بتاريخ
 2009-02-17برقم ايداع  1,731.000الى  :اصبحت/الصقر اسيستانس
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28814وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-21برقم ايداع  8,968.000الى  :الغاء السمة التجارية
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  42686وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-06برقم ايداع  2,094.000الى  :اصبحت/اكتف تايجر one
 - 4فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  54750وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-04برقم ايداع  12,787.000الى  :اصبحت/اوركيد لدارة المشروعات
 - 5فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58129وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-26برقم ايداع  4,405.000الى  :اصبحت/الرودينا لمنتجات اللبان
 - 6فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59399وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-19برقم ايداع  6,495.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /نور مكة لخدمات النظافة
 - 7فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  91825وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-13برقم ايداع  637.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /مؤسسة اتش ار HR
 - 8فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  91996وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-19برقم ايداع  964.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /نسايم الجمال للستيراد و التصدير
nsaem beauty import export
 - 9فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104509وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-30برقم ايداع  23,467.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /ميلنو ويف
 - 10فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  111076وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-20برقم ايداع  10,136.000الى  :اصبحت/قرنفل افندي للبقالة والعطارة
 - 11فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  112122وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-26برقم ايداع  12,335.000الى  :اضافة سمة تجارية ماركت للبقالة
 - 12فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  112396وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  12,950.000الى  :اضافة السمة التجارية السما للمقاولت
 - 13فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  96888وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-15برقم ايداع  10,451.000الى  :استدراك بيانات السم ليصبح/محمد جابر ابو الغيط علي سيد
 - 14فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58964وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-30برقم ايداع  5,787.000الى  :اصبحت  /الوطنية الليبية للستثمار الغذائي
 - 15فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59567وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-03برقم ايداع  6,785.000الى  :اصبحت /العماد للمقاولت
 - 16فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  76818وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-10برقم ايداع  9,906.000الى  :تعديل السمه لتصبح /المتحده للمفروشات الفندقيه
 - 17فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  107722وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-08برقم ايداع  3,264.000الى  :اضافة سمه تجاريه /بلوم فارما
 - 18فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  112435وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  13,039.000الى  :اضافة سمه تجاريه لتصبح/ستون ارت
 - 19فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  112436وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  13,040.000الى  :اضافة سمه تجاريه لتصبح /ستون ارت بلس
 - 20فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  36476وتم ايداعه
بتاريخ  2014-10-26برقم ايداع  10,656.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /تربو لتجاره السيارات
 - 21فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38265وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-05برقم ايداع  109.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح/كافيتريا ليالينا
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 - 22فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  47061وتم ايداعه
بتاريخ  2016-01-18برقم ايداع  630.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /كيمو فون 2
 - 23فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103056وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-02برقم ايداع  20,905.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /كريتيف بيلدينج
 - 24فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27357وتم ايداعه
بتاريخ  2013-07-31برقم ايداع  6,455.000الى  :حذف السمة التجارية
 - 25فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  77535وتم ايداعه
بتاريخ  2019-08-05برقم ايداع  11,255.000الى  :تعديل السمه لتصبح /مؤسسه ماونتن
 - 26فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  80841وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-04برقم ايداع  17,695.000الى  :اصبحت/بابل للمقاولت والتوريدات العمومية
والمصاعد
 - 27فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  86248وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-06برقم ايداع  9,128.000الى  :اصبحت/مركزالسارة جولي للعناية بالبشرة
 - 28فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105052وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-12برقم ايداع  24,526.000الى  :تعديل السمه لتصبح /المصريين للتوريدات العموميه
 - 29فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  109344وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-13برقم ايداع  6,545.000الى  :اضافه السمه التجاريه /المؤسسه اللمانيه لتجاره العدد
اليدويه
 - 30فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  110060وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-27برقم ايداع  8,040.000الى  :تعديل السمة لتصبح/المل لتصنيع الكمبروسر
والجافليت
 - 31فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  111420وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-09برقم ايداع  10,762.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح بيرد بلست
 - 32فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  111584وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-12برقم ايداع  11,134.000الى  :اضافة السمة التجارية /بي اف للنشاءات والمقاولت
 - 33فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59676وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-09برقم ايداع  6,989.000الى  :اصبحت/مؤسسة الشهامة لتجارة الخضار والفاكهة
والمحاصيل الزراعية
 - 34فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  108782وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-28برقم ايداع  5,345.000الى  :اصبحت/المصرية لقطع غيار السيارات
 - 35فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  112137وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-26برقم ايداع  12,374.000الى  :اصبحت /اي بي ستون I B STONE
 - 36فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  34638وتم ايداعه
بتاريخ  2014-08-06برقم ايداع  7,884.000الى  :اصبحت/سيجما للستيراد والتصدير
 - 37فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67531وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-15برقم ايداع  7,004.000الى  :الجبر
 - 38فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  79968وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-05برقم ايداع  15,976.000الى  :اصبحت /الخليفة لنقل العمال
 - 39فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  101486وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-03برقم ايداع  18,187.000الى  :اضافة السمة التجارية/مصنع ليالي للملبس الجاهزة
 - 40فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23826وتم ايداعه
بتاريخ  2013-02-19برقم ايداع  1,726.000الى  :حذف السمة التجارية
 - 41فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103109وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-03برقم ايداع  21,003.000الى  :تعديل السمه لتصبح الهواري للثاث والموبيليا
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 - 42فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  106451وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-09برقم ايداع  657.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح/المير لعمال النجاره
 - 43فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  40025وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-18برقم ايداع  2,779.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /الغالي
 - 44فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105459وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-16برقم ايداع  25,077.000الى  :طيبة لبيع المواد الغذائية
 - 45فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  107791وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-09برقم ايداع  3,396.000الى  :اضافة سمة تجارية/سوبر ماركت FRIEND
MARKET
 - 46فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  108210وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-17برقم ايداع  4,285.000الى  :تعديل السمه لتصبح /سوبر ماركت الرحمه
 - 47فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  111370وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-08برقم ايداع  10,662.000الى  :اصبحت/مصنع اورنج لتصنيع الملبس الجاهزة
 - 48فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16148وتم ايداعه
بتاريخ  2008-09-29برقم ايداع  10,489.000الى  :اصبحت/سوبر ماركت المهندس
 - 49فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29899وتم ايداعه
بتاريخ  2014-01-01برقم ايداع  53.000الى  :اضافة السمة /البكرى للمقاولت والتوريدات العمومية
 - 50فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32302وتم ايداعه
بتاريخ  2014-04-16برقم ايداع  3,868.000الى  :اصبحت /مؤسسة الزيات للحداد والبويات والتوريدات
والمقاولت العمومية
 - 51فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  83721وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-03برقم ايداع  3,973.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /اسواق الهدايه
 - 52فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  90605وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-07برقم ايداع  17,606.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /التقوي للمقاولت
العموميه والتوريدات العموميه
 - 53فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  108306وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-20برقم ايداع  4,470.000الى  :اصبحت/مؤسسة انجنيرنج للتوريدات العمومية
والتوكيلت التجارية
 - 54فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  109291وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-10برقم ايداع  6,458.000الى  :اضافة السمة التجارية  /شوز خانة
 - 55فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  113006وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  14,249.000الى  :ليوجد
 - 56فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  113006وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  14,249.000الى  :ايمان عويس امين محمد
 - 57فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58265وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-02برقم ايداع  4,620.000الى  :اصبحت/معرض البرنس والرنا
 - 58فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  69849وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-04برقم ايداع  11,616.000الى  :اصبحت/الهنا لقطع غيار واكسسوار السيارات
 - 59فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  84506وتم ايداعه
بتاريخ  2020-05-31برقم ايداع  5,713.000الى  :اصبحت/مؤسسة النمر للجهزة الكهربائية
 - 60فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  106953وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-20برقم ايداع  1,649.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /العز لتجاره الخضار والفاكهه
 - 61فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  110300وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-31برقم ايداع  8,513.000الى  :اصبح/مصنع الشروق للملبس الجاهزة
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 - 62فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  72688وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-28برقم ايداع  1,497.000الى  :اصبحت/مؤسسة لفي للكسسوارات ومستحضرات
التجميل
 - 63فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  101439وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-30برقم ايداع  18,118.000الى  :اصبح/مصنع الميره للملبس الجاهزة
 - 64فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  102960وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-01برقم ايداع  20,733.000الى  :اصبحت/العل للمقاولت العمومية
 - 65فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  113239وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  14,732.000الى  :احمد عبدا على حسين ابوطالب
 - 66فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  33445وتم ايداعه
بتاريخ  2014-06-09برقم ايداع  5,645.000الى  :اضافه السمه التجاريه  /جزاره ابو شوشه
 - 67فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  72336وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-14برقم ايداع  746.000الى  :حذف السمه التجاريه
 - 68فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  88897وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-03برقم ايداع  15,186.000الى  :اصبحت ايما بيوتي
 - 69فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  113226وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  14,705.000الى  :كرم ابراهيم احمد ابراهيم
 - 70فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  113226وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  14,705.000الى  :مكتب بن البلد للرحلت الداخليه
 - 71فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  57010وتم ايداعه
بتاريخ  2017-03-09برقم ايداع  2,620.000الى  :اصبحت /برايم ميديكال prime medical
 - 72فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66095وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-13برقم ايداع  3,969.000الى  :تعديل السمه لتصبح /القماح للتجاره والتوريدات
العموميه
 - 73فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  88452وتم ايداعه
بتاريخ  2020-10-07برقم ايداع  13,410.000الى  :تعديل لتصبح  /دبيز
 - 74فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  113204وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  14,658.000الى  :اوسكار للستيراد والتصدير
 - 75فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4913وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-21برقم ايداع  5,218.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /روكيت للنظارات
 - 76فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11412وتم ايداعه
بتاريخ  2008-04-24برقم ايداع  4,819.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /ريفيرا كافيه
 - 77فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24236وتم ايداعه
بتاريخ  2013-03-06برقم ايداع  2,321.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /عروستي
 - 78فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27481وتم ايداعه
بتاريخ  2013-08-06برقم ايداع  6,632.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح/جلكسي ايطالى
GALAXY M A
 - 79فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60493وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-09برقم ايداع  8,462.000الى  :مكتبة الحبيبة
 - 80فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  63561وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-17برقم ايداع  14,249.000الى  :تعديل السمه لتصبح/المنافس للصناعه والتجاره
 - 81فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  63561وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-17برقم ايداع  14,249.000الى  :تعديل السم التجاري ليصبح /وليد توفيق للصناعه والتجاره
 - 82فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  76158وتم ايداعه
بتاريخ  2019-06-13برقم ايداع  8,556.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /سوبر ماركت الحمد
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 - 83فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96147وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-25برقم ايداع  8,957.000الى  :اصبحت الزياد لنقل العمال
 - 84فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96589وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-07برقم ايداع  9,847.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /سوبر ماركت الرزق
 - 85فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  105566وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-19برقم ايداع  25,283.000الى  :اصبحت شيك شاك chick shack
 - 86فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  107912وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-13برقم ايداع  3,649.000الى  :تعديل السمه لتصبح  /الدوليه لستيراد قطع غيار
السيارات
 - 87فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  76206وتم ايداعه
بتاريخ  2019-06-17برقم ايداع  8,674.000الى  :اصبحت/الهندسيه لعمال الخراطة
 - 88فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  90910وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-16برقم ايداع  18,210.000الى  :اصبحت/الهدي للتوريدات العمومية
 - 89فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  95594وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-27برقم ايداع  7,832.000الى  :اصبحت/سيجما برو للمصاعد الكهربائية
 - 90فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  101734وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-06برقم ايداع  18,631.000الى  :اصبحت المركز المريكي
 - 91فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  113318وتم ايداعه
بتاريخ  2011-03-07برقم ايداع  3,205.000الى  :اضافة السمه التجاريه لتصبح/المير
 - 92فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  113445وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  15,132.000الى  :حسنى محمد مهران احمد
 - 93فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  113445وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  15,132.000الى  :ل يوجد
 - 94فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  39801وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-10برقم ايداع  2,441.000الى  :الرحمه للخدمات الحكوميه
 - 95فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60832وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-22برقم ايداع  9,213.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /العمده لتجارة و تصنيع
الخشاب
 - 96فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  113489وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  15,234.000الى  :محمود محمد احمد عبدالموجود
 - 97فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60449وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-08برقم ايداع  8,376.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح/مؤسسة السعد لتجارة
وتوزيع الخضار و الفاكهه بالتجزئة و الجمله
 - 98فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  101090وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-23برقم ايداع  17,529.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح /اوه جي لاعمال
الديكور
 - 99فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  113522وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-13برقم ايداع  3,318.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح/اليوسف لنقل العمال
 - 100فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  33275وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-29برقم ايداع  5,366.000الى  :الرملوي لتجارة السيارات ونقل البضائع
 - 101فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  33275وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-29برقم ايداع  5,366.000الى  :الرملوي لتجارة السيارات ونقل البضائع
 - 102فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  39939وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-16برقم ايداع  2,642.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /ايفيكت استاند فور
ادفرتايزنج
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 - 103فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  42098وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  15,548.000الى  :جوجو للملبس الجاهزة
 - 104فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  42098وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  15,548.000الى  :علء محمود عبد الحميد جبر
 - 105فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61976وتم ايداعه
بتاريخ  2017-10-17برقم ايداع  11,337.000الى  :اصبحت/جيميناي
 - 106فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  107914وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-13برقم ايداع  3,651.000الى  :اصبح E M P/ميديكال
 - 107فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29528وتم ايداعه
بتاريخ  2013-12-18برقم ايداع  10,046.000الى  :اصبح/الصفوة للتوريدات العمومية
 - 108فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  72854وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-03برقم ايداع  1,858.000الى  :اضافة سمه تجاريه لتصبح /كلسى فاشون
 - 109فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  109239وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-10برقم ايداع  6,345.000الى  :ميساء منير امين محمد الشربيني
 - 110فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  109967وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  7,841.000الى  :تعديل السمة لتصبح  /جي اس كلين لخدمات النظافة و
تنظيف الواجهات
 - 111فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  113439وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  15,123.000الى  :اصبح  /ابو عمر لتوزيع المواد الغذائية و منتجات
اللبان
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الشخاص
 - 1علي محمد الخضري علي عبد العزيز وكيل مفوض المقيد برقم قيد  4298وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-20برقم ايداع 4533تم التأشير فى تاريخ  2007-09-20بــ
 - 2عماد فهمي احمدابراهيم وكيل مفوض المقيد برقم قيد  31136وتم ايداعه بتاريخ  2009-04-01برقم
ايداع 3364تم التأشير فى تاريخ  2009-04-01بــ
 - 3احمد رجب علي محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  74204وتم ايداعه بتاريخ  2019-03-20برقم
ايداع 4626تم التأشير فى تاريخ  2019-03-20بــ
 - 4وسام الدين خالد شحاته محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  104918وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع 24265تم التأشير فى تاريخ  2021-12-08بــ
 - 5سعيد عبد الرحيم متولي الجعيري تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  107919وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-13برقم ايداع 3662تم التأشير فى تاريخ  2022-02-13بــ
 - 6احمد محمد سيد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  110993وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-19برقم
ايداع 9960تم التأشير فى تاريخ  2022-04-19بــ
 - 7احمد فؤاد فريد محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  112297وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-31برقم
ايداع 12737تم التأشير فى تاريخ  2022-05-31بــ
 - 8حمدي عبد الخالق فهيم تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  112808وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع 13856تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ
 - 9ايمان عويس امين محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  113006وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-15
برقم ايداع 14249تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ
 - 10محمود محمد احمد عبدالموجود تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  113489وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع 15234تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ
 - 11علء محمود عبد الحميد جبر تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  42098وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع 15548تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1محمد ابو الفتوح محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27194قيدت فى  2013-07-18برقم ايداع
 6606وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 2رامى محمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  78487قيدت فى  2019-09-16برقم ايداع
 13127وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 3فؤاد كمال فؤاد حلمي محمدي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  51028قيدت فى  2016-06-14برقم
ايداع  6843وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو فسخ الشركة
 - 4سي المرجان شركة سبق قيدها برقم  69733قيدت فى  2018-08-29برقم ايداع  11386وفى تاريخ
 2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقه
 - 5اسامه محمد مختار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  70217قيدت فى  2018-09-19برقم ايداع
 12364وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 6نبيل السيد و شريكه احمد السيد شركة سبق قيدها برقم  35548قيدت فى  2014-09-11برقم ايداع
 9249وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 7اصبح عمرو مجاهد وشريكه محمود مجاهد شركة سبق قيدها برقم  46439قيدت فى 2015-12-24
برقم ايداع  13وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 8مصطفى علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  54353قيدت فى  2016-11-20برقم ايداع 12150
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 9حسن امين حسن حسين وشريكة شركة سبق قيدها برقم  63299قيدت فى  2017-12-06برقم ايداع
 13727وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لترك التجارة
 - 10عطيات ابراهيم احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  83771قيدت فى  2020-03-04برقم ايداع
 4061وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 11تعديل السم التجاري ليصبح رشاد فاروق الشحات عبد الحميد شعيروشريكته شركة سبق قيدها برقم
 95203قيدت فى  2021-04-14برقم ايداع  7111وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل
امر محو لفسخ الشركة
 - 12اسامه ابو سريع علي و شريكه شركة سبق قيدها برقم  68490قيدت فى  2018-07-03برقم ايداع
 8880وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 13أشرف لتحفيظ القرأن وعلومه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24446قيدت فى  2013-03-14برقم
ايداع  2601وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 14مصطفي نبيل وشركائه شركة سبق قيدها برقم  96137قيدت فى  2021-05-25برقم ايداع 8939
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 15نورا محمد عبد العزيز الدماطي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  105723قيدت فى 2021-12-22
برقم ايداع  25584وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 16محمود محمد احمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  27687قيدت فى  2013-09-18برقم ايداع
 7133وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه
 - 17ورثة جزارة سلمه شركة سبق قيدها برقم  113034قيدت فى  2010-01-05برقم ايداع  220وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقه
 - 18ناهد عبده محمد محمود وشريكها شركة سبق قيدها برقم  90262قيدت فى  2020-11-29برقم ايداع
 17021وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 19محمد محمد عمران وشريكه شركة سبق قيدها برقم  96498قيدت فى  2021-06-03برقم ايداع
 9637وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 20محمود حسين محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  110977قيدت فى  2002-12-09برقم ايداع
 13399وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه
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 - 21محمد معتز بال و شريكه شركة سبق قيدها برقم  62831قيدت فى  2017-11-16برقم ايداع
 12868وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 22بدوى احمد محمد عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  113196قيدت فى 2004-07-20
برقم ايداع  9160وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك
كافه حقوقه
 - 23صديق اسماعيل صديق خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  53731قيدت فى  2016-10-26برقم
ايداع  11154وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 24محمد علي حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  2494قيدت فى  2007-07-25برقم ايداع 2600
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه
 - 25موسى عبد المغيث و شريكته شركة سبق قيدها برقم  101649قيدت فى  2021-10-05برقم ايداع
 18468وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 26فؤاد اشرف فؤاد الطويل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  107654قيدت فى  2022-02-07برقم
ايداع  3112وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 27مجدي محمود وشريكة شركة سبق قيدها برقم  1605قيدت فى  2007-06-26برقم ايداع 1645
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقه
 - 28اشرف عبد النبى عطية وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8277قيدت فى  2008-02-04برقم ايداع
 1270وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 29عمرو محمد سلمه عبد الصمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  83115قيدت فى 2020-02-13
برقم ايداع  2712وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 30وليد سليم احمد سليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  101287قيدت فى  2021-09-28برقم ايداع
 17877وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 31اميره السيد و شريكها شركة سبق قيدها برقم  51034قيدت فى  2021-02-24برقم ايداع 3492
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو باغلق الفرع
 - 32مايسه شحاته ابراهيم عثمان و شريكتها شركة سبق قيدها برقم  89916قيدت فى  2020-11-19برقم
ايداع  16332وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 33شركة عمر محمد عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  54216قيدت فى  2016-11-14برقم
ايداع  11928وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

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

Page 167 of 205

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال
 - 1هيثم اسماعيل اسماعيل فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم  62935قيدت فى  2017-11-21برقم ايداع
13045وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 2القذافي سيد راجي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  79689قيدت فى  2019-10-27برقم ايداع
15446وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 3نادر شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  39951قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000.000

2669وفى

 - 4شركة ايمن على محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52801قيدت فى  2016-09-07برقم ايداع
9667وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
 - 5وثاق للخدمات والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  52801قيدت فى  2016-09-07برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000

9667

 - 6عاطف عبدا محمدجاب ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  47486قيدت فى  2016-02-03برقم ايداع
1270وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000.000
 - 7عمرو محمد عبده و شريكه شادي محمد عبده شركة سبق قيدها برقم  111474قيدت فى 2022-05-10
برقم ايداع 10884وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 8صبرى صلح سيد عبد الرحمن حمودة وشريكته شركة سبق قيدها برقم  112104قيدت فى
 2015-01-06برقم ايداع 85وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 9الجمعيه التعاونيه النتاجيه للحاسبات والنظم-جمعيه تعاونيه انتاجيه طبقا لحكام القانونرقم 110لسنة 75
والقرار الجمهورى رقم 890لسنة  73والقرار الوزارى رقم 33لسنة 76شركة سبق قيدها برقم 113197
قيدت فى  2012-07-18برقم ايداع 13631وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 10اشرف حسن جمعه و شركاه شركة سبق قيدها برقم  65501قيدت فى  2018-02-25برقم ايداع
2854وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 11محمد مصطفى حسن عرفات و شركاه شركة سبق قيدها برقم  72443قيدت فى  2019-01-20برقم
ايداع 1005وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 - 12مصطفي موسي موسي عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90209قيدت فى 2020-11-26
برقم ايداع 16921وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000.000
 - 13مصطفي موسي موسي عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90209قيدت فى 2020-11-26
برقم ايداع 16921وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000.000
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العناوين
 - 1نادر شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  39951قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع 2669وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع للشركة الكائن بميت القائد مركز
العياط
 - 2نادر شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  39951قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع 2669وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ميدان النجدة سنتر المدينة
مقابل النيابة الدارية الدور الول بعد الرضي مكتب 85
 - 3القذافي سيد راجي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  79689قيدت فى  2019-10-27برقم ايداع
15446وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل مقر الشركه  1شارع اولد
صبيح طريق سقاره السياحي شبرامنت المريوطيه
 - 4اصبح/حمدي السيد لبيب محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  96704قيدت فى  2021-06-09برقم
ايداع 10101وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 1 /ش المريوطية
الغربي بجوار فيل بركات كرداسة
 - 5نادر شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  39951قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع 2669وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  /اصبح 5 /ش الخلطات متفرع من
المنفى تقسيم مدكور البطران نزلة السمان الهرم
 - 6نادر شعبان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  39951قيدت فى  2015-03-16برقم ايداع 2669وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 21ش العباسية
الظاهر
 - 7احمد علي محمد الصادق احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  55528قيدت فى  2017-01-05برقم
ايداع 230وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة بالدور الخامس بعد
الرضي امام العقار رقم ( )3طريق منشأة البكاري امام محطة المياه الهرم
 - 8محمد عبده السيد حسانين و شريكه شركة سبق قيدها برقم  56222قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
1366وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم  B7سيتي
ووك اكسبريس بالمنطقة الواقعة بين وصلة دهشور الجنوبية والسياحية الشمالية بجوار جامعة القاهرة/محل تجاري
مطعم و كافيه بسمة تجارية عشق
 - 9شاذلي سيف الدين محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  98597قيدت فى  2021-08-01برقم ايداع
13280وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 13/شارع الشجار شقة 1
قسم الدقي
 - 10أصبح محمد عبد المقصود سيد عطيه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  84850قيدت فى
 2020-06-17برقم ايداع 6441وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل
عنوان الرئيسي ليصبح/العقار رقم  79ح البوابة الولي حدائق الهرام
 - 11أصبح محمد عبد المقصود سيد عطيه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  84850قيدت فى
 2020-06-17برقم ايداع 6441وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
اصبح/خارج الزمام نطاق ال  2ك اتجاه بساتين السماعيلية
 - 12سعيد اسماعيل محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  111953قيدت فى  2022-05-23برقم ايداع
11972وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان 2ش الفاروق
عمر بن الخطاب كفر طهرمس فيصل
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 - 13شريف محمد توفيق و شركاه شركة سبق قيدها برقم  97752قيدت فى  2021-07-04برقم ايداع
11699وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان 312أ ش
الثروة المعدنية هضبة الهرام بوابة خوفو الهرم
 - 14تعديل ليصبح محمد محمود و شركاه شركة سبق قيدها برقم  45770قيدت فى  2015-11-29برقم
ايداع 11559وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 303/د هضبة
الهرام البوابة الولي الوحدة رقم  1الدور الول بعد البدرومين والرضي
 - 15تعديل السم للتجارى للشركه الى حازم عبدالعال محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم 113657
قيدت فى  2012-06-18برقم ايداع 3030وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة تعديل عنوان المركز العام إلى 2 -:شارع مصنع الكيماويات  -فيصل
 - 16اصبحت  /محمود صلح محمد محمود هاشم و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  47578قيدت فى
 2016-02-08برقم ايداع 1399وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
اصبح/كامل الوحدة رقم  2بالدور المسروق من الجهة الغربية بالعقار  114شارع التحرير الدقي
 - 17ياسر خميس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  69266قيدت فى  2018-08-06برقم ايداع 10492
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل مقر الشركه ليصبح  /بالعنوان الكائن
( الشقه رقم  18دور  3عماره برج الفاروق ترعة المريوطيه الهرم الجيزه
 - 18مصطفي موسي موسي عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90209قيدت فى 2020-11-26
برقم ايداع 16921وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 326/شارع
الهرم العمرانية
 - 19مصطفي موسي موسي عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90209قيدت فى 2020-11-26
برقم ايداع 16921وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 326/شارع
الهرم العمرانية
 - 20محمد سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  103437قيدت فى  2021-11-09برقم ايداع
21588وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 4/شارع المزلقان العمرانية
 - 21اصبحت اميره السيد و شريكها شركة سبق قيدها برقم  51034قيدت فى  2016-06-14برقم ايداع
6851وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/محل
رقم  60الدور الرضي بالمركز التجاري بمشروع رحاب اكتوبر سيتي حدائق اكتوبر
 - 22اميره السيد و شريكها شركة سبق قيدها برقم  51034قيدت فى  2021-02-24برقم ايداع 3492
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/محل رقم 60
الدور الرضي بالمركز التجاري بمشروع رحاب اكتوبر سيتي حدائق اكتوبر
 - 23عزيزه عزوز مرسى عيسى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  52459قيدت فى  2016-08-22برقم
ايداع 9121وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شقة  4بالدور الول
عقار  56برج المام علي شارع طريق القائد انور السادات ترسا سابقا قسم العمرانية
 - 24امير منير حكيم عطية وشريكته شركة سبق قيدها برقم  62694قيدت فى  2017-11-13برقم ايداع
12641وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح شارع قناة السويس ترسا
الهرم
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النشاط
 - 1عمرو احمد رضوان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  45855قيدت فى  2015-12-02برقم ايداع
 11676وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح توريدات في مجال المستلزمات الزراعية
وتوريد مبيدات واسمده و خدمات اعمال نظافه
 - 2القذافي سيد راجي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  79689قيدت فى  2019-10-27برقم ايداع
 15446وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /تجارة و تحميص و طحن و تعبئة و
تغليف و تصدير و توزيع البن بأنواعه و الحبوب و البقوليات و المواد الغذائية و التوريدات الغذائية جملة و قطاعي
 - 3اصبح  /عمرو محد صلح عبدربه و شريكه شركة سبق قيدها برقم  111130قيدت فى 2022-04-21
برقم ايداع  10222وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة  /القيام بعمل
جميع أنواع علج الجلدية والليزر
 - 4سعيد اسماعيل محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  111953قيدت فى  2022-05-23برقم ايداع
 11972وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط سوبر ماركت
 - 5احمد علي محمد الصادق احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  55528قيدت فى  2017-01-05برقم
ايداع  230وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /العمل في جميع انشطة المقاولت
العمومية و النشاءات و التوريدات في مجال لوازم التشغيل النشائية و الديكور و الحفر و الصرف الصحي و
المياه و كافه اللت و قطع الغيار الخاصة بها و تأجير السيارات و البيع للنفس و الغير و تركيب و توريد و صيانة
المصاعد الكهربائية و قطع غيارها و ادارة و تشغيل المطاعم و المشروبات الساخنة و الباردة
 - 6محمد سيد وشركائه شركة سبق قيدها برقم  105476قيدت فى  2021-11-26برقم ايداع 25110
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/توريدات اجهزة الكترونية وتكنولوجية واللب توب
والكمبيوتر ولوازمه والموبيلت والشاشات والجهزة الكهربائية والمنزلية وصيانتها والتوريدات العمومية
 - 7بيشوي ناصر سامي فرج و شريكته شركة سبق قيدها برقم  57345قيدت فى  2017-03-22برقم ايداع
 3165وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /التوريدات العمومية و المقاولت العامة و
توريد و تركيب اللوحات الكهربائية و طلمبات المياه و التوريدات الكهربائية و الكهروميكانيكية و التصدير
 - 8عاطف عبدا محمدجاب ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  47486قيدت فى  2016-02-03برقم ايداع
 1270وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /توريد مستلزمات الحضانات و المدارس و
مناطق اللعاب و مستلزمات الحدائق و التجارة و التوريدات العمومية و التصدير
 - 9احمد فاروق مطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4177قيدت فى  2007-09-17برقم ايداع 4401
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تجارة وبيع الموتوسيكلت بجميع انواعها
 - 10باسم عبد العليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61800قيدت فى  2017-10-10برقم ايداع
 11005وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/بيع الموبيليا والتوريدات العامة
 - 11أصبح محمد عبد المقصود سيد عطيه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  84850قيدت فى
 2020-06-17برقم ايداع  6441وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تصنيع
وانتاج جميع انواع الزيوت النباتية
 - 12اشرف حسن جمعه و شركاه شركة سبق قيدها برقم  65501قيدت فى  2018-02-25برقم ايداع
 2854وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اصبح توريد و تركيب جميع انواع الستائر و
الجبسنبورد و الشيش الحصيرة و الشبابيك اللمونيوم و ارضيات البركيه و مستلزمات و مستلزمات الديكور
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 - 13فيصل حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  41951قيدت فى  2015-06-03برقم ايداع 5735
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تجارة الحديد والخشاب والمنتجات الزراعية
والتوريدات العمومية
 - 14فيصل حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم  46060قيدت فى  2015-12-09برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/نقل البضائع والركاب

11976

 - 15مصطفي موسي موسي عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90209قيدت فى 2020-11-26
برقم ايداع  16921وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /خدمات نقل و شحن بضائع
 - 16مصطفي موسي موسي عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90209قيدت فى 2020-11-26
برقم ايداع  16921وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اصبح  /خدمات نقل و شحن بضائع
 - 17مرفت سليم و شريكها شركة سبق قيدها برقم  35936قيدت فى  2014-09-25برقم ايداع 9852
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت و توريدات عموميه في مجال الدوات
الكهربائيه و المكتبيه وتجارة السيارات والموتوسيكلت

الكيان القانونى
 - 1اصبح اصبحت محمود جابر ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم  40375قيدت فى 2015-04-01
برقم ايداع  3315وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2شركة ايمن على محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52801قيدت فى  2016-09-07برقم ايداع
 9667وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 3وثاق للخدمات والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  52801قيدت فى  2016-09-07برقم ايداع 9667
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 4اصبح  /سوسن محمد مصطفى علي و شركائها شركة سبق قيدها برقم  86013قيدت فى 2020-07-26
برقم ايداع  8663وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 5امير سمير السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  105161قيدت فى  2021-12-13برقم ايداع
 24695وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  40375 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-01برقم ايداع  3315الى اصبح اصبحت محمود جابر ابراهيم و شريكه
 - 2فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  38413 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-01-13برقم ايداع  342الى اصبح  /سامي وجدي عاطف ليمونة و شركاه
 - 3فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  96704 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-09برقم ايداع  10101الى اصبح/حمدي السيد لبيب محمد وشركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  111130 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-21برقم ايداع  10222الى اصبح  /عمرو محد صلح عبدربه و شريكه
 - 5فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  90421 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-02برقم ايداع  17323الى اصبحت/شركة كامل حسني وخالد زلط
 - 6فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  86013 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-07-26برقم ايداع  8663الى اصبح  /سوسن محمد مصطفى علي و شركائها
 - 7فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  85206 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-30برقم ايداع  7137الى اصبح /محمود علي محمود وشركاه
 - 8فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  104973 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-12-08برقم ايداع  24372الى اصبح  /هاني حسين احمد عبدالكريم و شريكه
 - 9فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  104976 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-12-08برقم ايداع  24380الى اصبح /ربيع مصطفى ابراهيم درويش و شريكه
 - 10فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  92438 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-01برقم ايداع  1666الى أصبح  /ياسر مشحوت وشريكه
 - 11فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  106828 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-17برقم ايداع  1393الى اصبحت  /محمد الحسيني احمد قناوي و شريكه عمر
زينهم ابراهيم حنفي
 - 12فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  113353 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  14948الى احمد على احمد سيد احمد وشريكه
 - 13فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  113353 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  14948الى الدولية للتوريدات
 - 14فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  47578 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-02-08برقم ايداع  1399الى اصبحت  /محمود صلح محمد محمود هاشم و شريكيه
 - 15فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  57886 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-04-16برقم ايداع  4038الى احسان صلح السعيد العوضي و شركاه
 - 16فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  65658 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-02-28برقم ايداع  3109الى اصبح /محمد عبدالنعيم و شريكه
 - 17فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  104137 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-23برقم ايداع  22869الى اصبح  /محمد راضي محمد الدمياطي و شريكه
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 - 18فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  54310 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-11-17برقم ايداع  12068الى اصبح  /شركة عيد مهدي و شريكيه
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الشخاص
 - 1صابر امام محمد منشاوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  23631وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-12برقم ايداع  1465تم التأشير فى تاريخ  2014-04-07بــ  :اضافة ان لهم حق التعامل
والتوقيع مجتمعين او منفردين في جميع البنوك ( صرف  -ايداع  -فتح حساب  -تجديث بيانات  -فتح اعتمادات
وخطابات ضمان شيكات مقبولة الدفع وكذلك جميع المصالح الحكومية والغير حكومية
 - 2نادر شعبان نعيم مراد شريك المقيد برقم قيد  39951وتم ايداعه بتاريخ  2015-03-16برقم ايداع
 2669تم التأشير فى تاريخ  2015-03-16بــ  :تم تغيير صفة الشريك ليصبح شريك موصي
 - 3سيد شعبان نعيم مراد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  39951وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-16برقم ايداع  2669تم التأشير فى تاريخ  2015-03-16بــ  :اتفق الشركاء علي ان يصبح
السيد /سيد شعبان نعيم مراد (الشريك المتضامن) في الشركة و له حق الدارة و التوقيع بدل من السيد/نادر شعبان
نعيم و يكون بذلك له كافه السلطات اللزمة لتحقيق غرض الشركة و له حق التعامل امام البنوك و السحب و
اليداع و القتراض و الرهون و فتح الحسابات باسم الشركة و التعامل امام كافه الجهت الحكومية و الغير حكومية
و تكون تصرفاته ملزمة للشركاء الخرين بشرط ان تكون قد تمت بعنوان الشركة و ضمن اغراضها
 - 4عزيزة عزوز مرسى عيسى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  52459وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-22برقم ايداع  9121تم التأشير فى تاريخ  2016-08-22بــ  :اتفق الشركاء علي تعديل بند
صلحيات الدارة حيث يكون الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية للشريكان المتضامنان السيدة /
عزيزة عزوز مرسي عيسى و السيد  /محمد رفعت سعد حسن مجتمعان او منفردات و يكون لهم حق في التصرف
في اصول الشركة للبيع او الرهن و التوقيع علي عقود الرهن و فتح الحسابات و اصدار الشهادات و خطابات
الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك و كل ذلك باسم الشركة و له حق في بيع اصول الشركة للنفس و للغير و
كل ما هو ثابت ومنقول و السيارات و التوقيع علي كافه انواع العقود و التفاقات و تمثيل الشركة امام القضاء و
جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية مجتمعان و منفردان
 - 5محمد علي محمد حسن السرواني مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  52801وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-07برقم ايداع  9667تم التأشير فى تاريخ  2016-09-07بــ  :تعديل صفة الشريك من شريك
موصي لشريك متضامن
 - 6محمد علي محمد حسن السرواني مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  52801وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-07برقم ايداع  9667تم التأشير فى تاريخ  2016-09-07بــ  :تعديل صفة الشريك من شريك
موصي لشريك متضامن
 - 7عبدالعال مصطفى لبيب شريك متضامن المقيد برقم قيد  55528وتم ايداعه بتاريخ 2017-01-05
برقم ايداع  230تم التأشير فى تاريخ  2017-01-05بــ :
 - 8احمد علي محمد الصادق احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  55528وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-05برقم ايداع  230تم التأشير فى تاريخ  2017-01-05بــ  :اصبحت  /الداره و حق التوقيع
للشريكان الول و الثاني فقط مجتمعان او منفردان و لهما كافه الصلحيات الداريه و الماليه من توقيع و صرف
الشيكات اما ما يخص جميع انواع البيع و الشراء و الرهن لصول الشركه فيجب ان تكون بتوقيع من جميع
الشركاء
 - 9عادل فوزى شنوده مدير و شريك المقيد برقم قيد  112783وتم ايداعه بتاريخ 1999-09-05
برقم ايداع  10543تم التأشير فى تاريخ  2017-03-01بــ  :اصبح  /اداره الشركه والتوقيع عنها موكوله
للطرف الول المتضامن السيد /عادل فوزي شنوده منفردا وله في سبيل ذلك السلطات لتحقيق غرض الشركه
وتمثيلها امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والداريه والضرائب والبنوك والرهن والبيع لصول الشركه
الثابته والمنقوله والسيارات المملوكه للشركه والقتراض والستدانه من البنوك وعقد الصفقات وابرام العقود
والمشارطات

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

Page 175 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 10اسلم فكري عبد الرحيم السيد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  63971وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-31برقم ايداع  15036تم التأشير فى تاريخ  2017-12-31بــ  :تم خروجه من الشركة
واستلمه كافة حقوقه
 - 11عبد الرحمن عبد الحليم عبد الرحمن مدير و شريك المقيد برقم قيد  64491وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-22برقم ايداع  1034تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح مكفول للطرف الول السيد/عبد الرحمن عبد الحليم عبد الرحمن منفردا وله كافة السلطات في تمثيل
الشركة في كافة الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والستثماري والبنوك والفراد وله حق رهن وبيع
اصول الشركة للغير وله حق تفويض او توكيل من يراه في كل او بعض اختصاصاته
 - 12الحسن سيد ابو المجد احمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  65501وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-25برقم ايداع  2854تم التأشير فى تاريخ  2018-02-25بــ  :خروج الشريك و استلمه كافه
حقوقه
 - 13محمد علي سالم علي طلبه مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  68518وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-05برقم ايداع  8951تم التأشير فى تاريخ  2018-07-05بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافة حقوقه
 - 14تامر محمد عبد الحميد ابو عميره مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  68518وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-05برقم ايداع  8951تم التأشير فى تاريخ  2018-07-05بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافه حقوقه
 - 15عبد الرحمن احمد احسن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  68518وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-05برقم ايداع  8951تم التأشير فى تاريخ  2018-07-05بــ :
 - 16ايمن احمد حسن احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  68518وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-05برقم ايداع  8951تم التأشير فى تاريخ  2018-07-05بــ  :الداره والتوقيع للطرف الول
السيد ايمن احمد حسن وله الحق في فتح حسابات لدي البنوك
 - 17عاطف محمد محمود علي مدير و شريك المقيد برقم قيد  72160وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-08برقم ايداع  405تم التأشير فى تاريخ  2019-01-08بــ  :تعديل صفة الشريك من موصي
لمتضامن ويكون له حق التعامل والتوقيع مع البنوك وكافة الدارات الحكومية وغير الحكومية مع الشريك الول
مجتمعين او منفردين
 - 18راجي سيد راجي زيدان شريك متخارج المقيد برقم قيد  79689وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-27برقم ايداع  15446تم التأشير فى تاريخ  2019-10-27بــ :
 - 19شيماء محمد سعد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  79689وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-27برقم ايداع  15446تم التأشير فى تاريخ  2019-10-27بــ :
 - 20ايمن محمد ابراهيم محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  112464وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-05برقم ايداع  8461تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
للشريك الول باضافة بند اليه ليصبح له الحق في القتراض والرهن من جميع البنوك المصرية باسم الشركة
 - 21محمد سمير فضل شعبان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  96014وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-19برقم ايداع  8667تم التأشير فى تاريخ  2021-05-19بــ  :اصبح حق الدارة والتوقيع
موكولة للطرف الول منفردا في حدود اغراض الشركة وتسيير العمال وكذلك يحق للطرف الول حق
القتراض والستدانة والرهن وفتح الحسابات للشركة والتعامل مع البنوك منفردا
 - 22هيثم كامل حسين علي البيباني مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  97752وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-04برقم ايداع  11699تم التأشير فى تاريخ  2021-07-04بــ :
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 - 23طارق عبد الحكيم عبد الستار البيومي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  103110وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-03برقم ايداع  21004تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ  :تم التفاق بين جميع
الشركاء علي ان يكون لكل كم )1السيد /رئيس مجلس الدارة طارق عبدالجكيم عبدالستار البيومي .و السيد /
نائب رئيس مجلس الدارة و المدير الفني /.احمد حسن محمد رشاد هاشم و يكون لهما حق فتح حسابات بنكية بأسم
الشركة كما لهما حق ايداع و سحب جميع الشيكات الصادرة للشركة لي منهما منفردا  -يكون حق التوقيع علي
الشيكات و التعامل علي حسابات الشركة في حدود مبلغ خمسين الف جنيه للسيد/عبدالرحمن عبدالحكيم عبدالستار
البيومي المدير المالي و ما ذاد عن مبلغ خمسين الف جنيه يكون بتوقيع المدير المالي مع واحد فقط من السادة )1
و السيد/احمد عبداللطيف محمد علي )و السيد/محمد حسن احمد محمد علي السباعي -اضافة يكون السيد /محمد
حسن احمد محمد علي السباعي مدير ادارة التعاقدات بالشركة
 - 24محمد سيد محمد رمضان مدير و شريك المقيد برقم قيد  105476وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-26برقم ايداع  25110تم التأشير فى تاريخ  2021-11-26بــ  :اتفق الشركاء علي ان تصبح
ادارة الشركة لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين اومنفردين فيما يخص الشركة وتأسيسها وتحقيق اغراضها
ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر واتفقوا علي ان يكون التعامل مع البنوك من فتح الحسابات البنكية
وحق القتراض والرهن وجميع المعاملت البنكية باسم الشركة وبتوقيع الشريك /محمد سيد محمد رمضان منفردا
وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 25محمد حمزه حمزه عبدالحافظ مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  104572وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-01برقم ايداع  23582تم التأشير فى تاريخ  2021-12-01بــ  :تم خروجه من الشركة
واستلمه كافة حقوقه
 - 26هيثم حسن عبد الوهاب احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104572وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-01برقم ايداع  23582تم التأشير فى تاريخ  2021-12-01بــ  :اصبح  /حق الدارة و التوقيع
للطرف الول و الثاني مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات في التعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير
حكومية والتعامل مع البنوك من سحب وايداع وكافة العمال المصرفية وكذلك لهم الحق في القتراض والرهن
مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم تصدر باسم الشركة وضمن اغراضها ومباشرة
نشاطها اما اعمال التصرف التي تمس اصول الشركةى من بيع وشاء وتقرير حق عيني اصلي او تبعي فل تنفذ ال
بموافقة جميع الشركاء عليها كتابيا ولهم الحق في توكيل الغير فيما سبق مجتمعين او منفردين
 - 27امير سمير السيد احمد داوود مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  105161وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-13برقم ايداع  24695تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ  :تعديل حق الدارة و التوقيع
ليصبح للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين
 - 28سمر بهيج امين ابراهيم شريك متخارج المقيد برقم قيد  105161وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-13برقم ايداع  24695تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ  :تم خروج الشريك و استلمه
كافه حقوقه
 - 29عبدا احمد مصطفى عبدالتواب هجرس شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  111360وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-28برقم ايداع  10647تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  :تم خروجه من
الشركة واستلمه كافة حقوقه
 - 30حسن عبدالنبى محمد منصور شريك متضامن المقيد برقم قيد  111360وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-28برقم ايداع  10647تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  :اصبح /للطرف الول
المهندس/توفيق مصطفى عبدالتواب بصفتة المدير المسئول وشريك متضامن منفردا و له حق الدارة و التوقيع و
كافه الصلحيات المذكورة بعقد التأسيس مع حذف مسمى (رئيس مجلس الدارة) كون الشرركة من شركات
الشخاص و لباقي الشركاء بذل القيامة كل في تخصيصه لحسن سيرالعمل و حفاظا علي سمعه الشركة -وللطرف
الثالث السيد المهندس /حسن عبدالنبي محمد منصور المهام المتمثلة في قيامه بتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية و قطاع عام  -قطاع خاص و المؤسسات العسكرية (وزارة الدفاع) و كذلك وزارة الداخلية و كذلك كل
ما يخص المؤسسة القضائية و له حق استلم الموافقات المنية كما له صلحية المراقبه و المتابعه لجميع اقسام
الشركة وفروعها و التوقيع علي كل ما يخص حسن سير العمل بالشركة فقط و حسب ما يتراءا للسيد المهندس /
توفيق مصطفى عبدالتواب بصفتة لمدير المسئول للشركة و شريك متضامن
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 - 58محمد نورالدين محمد أيوب موسى شريك متخارج المقيد برقم قيد  65658وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-28برقم ايداع  3109تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تم خروج الشريك و استلمه
كافه حقوقه
 - 59محمد عبدالنعيم بدوى عبدالباسط مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  65658وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-28برقم ايداع  3109تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :ادارة الشركة و حق التوقيع عنها
للسيد  /محمد عبدالنعيم بدوي منفردا و له حق او ينوب عنه الشريك الخر بحيث تكون جميع تصرفاتع بغرض
تحقيق اهداف الشركة
 - 60عمرو شكري احمد الطبلوي مدير و شريك المقيد برقم قيد  104137وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-23برقم ايداع  22869تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تم خروجه من الشركة
واستلمه كافة حقوقه
 - 31منتصر احمد ابو رحاب عبدالرحيم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  112189وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-29برقم ايداع  12500تم التأشير فى تاريخ  2022-05-29بــ  :تعديل حق الدارة و
التوقيع /يكون للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و
الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات
الذنية و التجارية و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و
يكون للطرف الثاني السيد  /محمود محمد محمود عبدا الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحبو
ايداع و فتح حسابات و التوقيع علي الشيكات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف اما الحق في بيع
اصول الشركة والقتراض و الرهن موكول للشريكين المتضامنين مجتمعين
 - 32حمديه عبد الموجود حسن شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  40375وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-01برقم ايداع  3315تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافة حقوقه
 - 33عاطف وجدي عاطف ليمونة مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  38413وتم ايداعه بتاريخ
 2015-01-13برقم ايداع  342تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 34سامى وجدى عاطف ليمونه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  38413وتم ايداعه بتاريخ
 2015-01-13برقم ايداع  342تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ ( :سامي وجدي عاطف ليمونة /
عاطف وجدي عاطف ليمونة)لهما كافه الحقوق و عليهما كافة اللتزامات كشركاء متضامنين من تاريخ تسجيل هذا
العقد بالسجل التجاري//اتفق الشركاء علي ان تكون ادارة الشركة و حق التوقيع عنها موكلة لكل من السادة
الشركاء المتضامنين /سامي وجدي عاطف ليمونة و عاطف وجدي عاطف ليمونة منفردين او مجتمعين و لهما
كافه السلطات و الصلحيات لتحقيق غرض الشركة علي ان تكون العمال التي تصدر عنهما بعنوان الشركة و
ضمن اغراضها و مباشرة نشاطها و لهما الحق في توكيل الغير في كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمي
عام موثق
 - 35جمال صبحي شلبي محمود مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  38413وتم ايداعه بتاريخ
 2015-01-13برقم ايداع  342تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافة حقوقه
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 - 36مجدى ربيع رفاعى البشيهى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  96704وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-09برقم ايداع  10101تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :اصبح /اتفق جميع الطراف
علي ان تكون الدارة و حق التوقيع لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين و يمثلون الشركه في علقتها مع الغير و
لهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه التعامل بأسمها فيما عدا احتفظ بيه صراحة عقد الشركة و لهم
الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و
قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و
التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع
البنوك و المصارف و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و
له حق القتراض و الرهن و بيع اصول ممتلكات الشركه باسم و لصالح الشركه و له حق و تفويض الغير في كل
او بعض ما ذكر
 - 37خالد احمد محمود احمد زلط مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  90421وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-02برقم ايداع  17323تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :اصبح  /الدارة و التوقيع
وجميع الختصاصات المالية و الدارية الخاصة بأغراض الشركة تكون لكل الشريكين (خالد احمد محمود احمد
زلط  /كامل حسني حسن محمد)مجتمعان او منفردان
 - 38امين عبد المعز حافظ محمد سعد شريك متخارج المقيد برقم قيد  90421وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-02برقم ايداع  17323تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج الشريك و استلمه كافه
حقوقه
 - 39رضا هاشم محمد هارون شريك متضامن المقيد برقم قيد  86013وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-26برقم ايداع  8663تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 40سوسن محمد مصطفى علي مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  86013وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-26برقم ايداع  8663تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :الدارة وحق التوقيع عن الشركة
للشريك الول و الثالث و الرابع فقط مجتمعين او منفردين و لهما في ذلك كافة السلطات و الصلحيات وتمثيل
الشركة امام جميع الجهات الرسمية و الحكومية و لهما في ابرام كافه العقود بكافه اشكالها االقانونية و ايضا فيما
يتعلق بالقتراض و الرهن و الئتمان
 - 41محمد سمير ابراهيم محمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  86013وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-26برقم ايداع  8663تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج الشريك و استلمه كافه
حقوقه
 - 42رضا موسى على البشبيشى مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  86013وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-26برقم ايداع  8663تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :تم خروجه من الشركة واستلمه
كافة حقوقه
 - 43علي محمود السيد محمود مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  85206وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-30برقم ايداع  7137تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :شريك متخارج وتم استلمه كافه
حقوقه
 - 44محمود على محمود السيد محمود عبدالصمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  85206وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-30برقم ايداع  7137تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :تعديل حق
الداره والتوقيع ليصبح للطراف الثلثه مجتمعين او منفردين في حدود اغراض الشركه والقيام بصرف
المستخلصات الخاصه بالشركه والتعامل مع البنوك بخصوص اموال الشركه من صرف وايداع المبالغ الخاصه
بحسابات الشركه علي ان ليجوز البيع او الرهن او الستدانه البموافقه باقي الشركاء
 - 45محمد خليل حلمي خليل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104973وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع  24372تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :اصبح  /حق الدارة والتوقيع
للسيد /محمد خليل حلمي خليل منفردا حق ادارة الشركة و التوقي عنها امام البنوك في السحب و اليداع و
القتراض باسم الشركة و التوقيع علي التفاقيات و التعاقدات و المناقصات و كافه التعاملت امام الجهات
الحكومية و الغير حكومية و الجمارك و الصلح و القرار و النكار امام المحاكم و لها حق توكيل الغير في كل او
بعض ما ذكر
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 - 46هانى حسين احمد عبد الكريم شريك متضامن المقيد برقم قيد  104973وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع  24372تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 47منال سعيد ابراهيم محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  104973وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع  24372تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :تم خروجه من الشركة
واستلمه كافة حقوقه
 - 48أمنيه احمد نصر مسلم شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  104976وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع  24380تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :تم خروجه من الشركة
واستلمه كافة حقوقه
 - 49محمد خليل حلمي خليل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  104976وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع  24380تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :تعديل حق الدارة و التوقيع
للسيد /محمد خليل حلمي خليل منفردا حق ادارة الشركة و التوقيع عنها امام البنوك في السحب و اليداع و
القتراض باسم الشركة و التوقيع علي التفاقيات و التعاقدات و المناقصات و كافه التعاملت امام الجهات
الحكومية و الغيرحكومية والجمارك و الصلح و القرار و النكار امامالمحاكم و لها حق توكيل الغير في كل او
بعض ما ذكر
 - 50ربيع مصطفى ابراهيم درويش شريك متضامن المقيد برقم قيد  104976وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع  24380تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 51ناصر عبد العظيم محمد عبد العظيم شريك متخارج المقيد برقم قيد  92438وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-01برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :الدارة والتوقيع للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين في جميع العمال الدارية والفنية الخاصة بالشركة والتوقيع علي العقود وتسليم
وتسلم الوراق من جميع الجهات والتعامل معها على ان تكون العمال المالية الخاصة بالشركة للطرف الول /
ياسر مشحوت احمد عرفه منفردا وله في ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض الشركة وله حق التوقيع على
الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وفتح الحسابات الجارية وربط وفك الودائع والقتراض والرهن بضمان اصول
الشركة وله حق البيع وتوكيل الغير في كل او بعض أعمال الشركة وبشرط ان تكون كافة ااعمال التي تصدر من
باسم الشركة وضمن اغراضها
 - 52اسلم مجدي محمد اسماعيل شريك متخارج المقيد برقم قيد  106828وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-17برقم ايداع  1393تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تم خروج الشريك و استلم كل
شريك كافه حقوقه
 - 53محمود صلح محمد محمود هاشم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  47578وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-08برقم ايداع  1399تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تعديل الدارة و التوقيع لتصبح
للسيد  /محمود صلح محمد محمود هاشم منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل
مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع علي الشيكات و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له الحق
في التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و التوقيع علي عقود بيع
السيارات باشهر العقاري و له حق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل
ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 54احمد المهدى ابراهيم عبد الجواد شريك متخارج المقيد برقم قيد  47578وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-08برقم ايداع  1399تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تم خروج الشريك و استلمه
كافه حقوقه
 - 55محمود صلح السعيد العوضي شريك متخارج المقيد برقم قيد  57886وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  4038تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :تم خروج الشريك و استلمه
كافه حقوقه
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 - 56عماد الدين محمد معوض احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  57886وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  4038تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 57احسان صلح السعيد العوضي مدير و شريك المقيد برقم قيد  57886وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  4038تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :حق الدارة و التوقيع للسيدة /
احسان صلح السعيد العوضي منفردا و لها حق القتراض و الرهن بأسم الشركة من البنوك و لها حق التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و
القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي
الشيكات و فتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع جيع البنوك و
المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لها الحق في التوقيع
علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السياراتو
الدراجات النارية و المنقولت و التوقيع علي عقود تعديل و عقود تأسيس الشركات و الدخول بها باسم الشركة و
لصالحها و لها حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنية و التجارية و ابرام
كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لها حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 61حسام الدين ثابت حمدي عبدالمنعم كمالي مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  113570وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  15455تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :الدارة وحق
التوقيع ادارة  :ادارة الشركة و التوقيع عنها موكولة للطرف الول المتضامن منفردا و له كافه السلطات لتحقيق
غرض الشركة علي ان تكون العمال التي تصدر عنهما بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و له منفردا حق البيع
و الشراء و الرهن و القتراض و له كافه السلطات في ادارة الشركة و تمثيلها امام الجهات الحكومية و غير
الحكومية بدون الرجوع للشركاء الخرين
 - 62الحسن محمد مهدي ابراهيم عبد ا شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  54310وتم ايداعه
بتاريخ  2016-11-17برقم ايداع  12068تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تم خروجه من
الشركة واستلمه كافة حقوقه
 - 63نزار مصطفى حلمى محمد شنيشن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  54310وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-17برقم ايداع  12068تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :تعديل بند الدارة و التوقيع عن
الشركة ليصبح كالتالي  :للشريك المتضامن السيد /عيد مهدي ابراهيم عبدا -مجتمعا مع الشريك المتضامن السيد/
حاتم كمال عبدالحافظ الجمل  -او مجتمعا مع الشريك المتضامن السيد  /نزار مصصطفى حلمي محمد شنيشن -
الحق في تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير و التعامل باسمهما و اجراء كافه المعاملت الداخلة ضمن اغراض
الشركة و تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم والتعامل و التوقيع امام جميع
الجهات و الهيئات الحكومية و الغير حكومية و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و في ابرام العقود و المشارطات
و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل و شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت
و السيارات و العقارات و جميع الصول الثابته و تسجيلها و التوقيع لدي البنوك و ربط الودائع و فكها و اصدار
خطابات الضمان و التصرف في ابرام التسهيلت و القروض باسم الشركة و جميع المعاملت التي تتم مع البنوك
و القروض الغير مفتوح بها اعتمادات و المشتريات و المبادلت و التوقيع علي اشيكات بحسابات الشركة لدي
البنوك او من اي جهة و في القبض والصرف و صرف الشيكات و القتراض من البنوك و التوقيع علي كافه
عقود التسهيلت الئتمانية و الحق في بيع المهمات و البضائع و الراضي و المحلت التجارية و العقارات و
السيارات المملوكة للشركة و التوقيع علي عقود البيع الخاصة بذلك امام مكاتب الشهر العقاري و التوثيق بكافه
فروعها داخل جمهورية مصر العربية و امام الجهات الحكومية و كذلك الحق في ابرام الرهون و تأسيس الشركات
و المساهمه باسم الشركة في جميع الشركات بكافه انواعها و حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 64حاتم كمال عبد الحافظ الجمل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  54310وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-17برقم ايداع  12068تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
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تجديد افراد
 - 1سيد عبد الرحيم السيد السراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  729 :قيدت فى  2007-05-30برقم ايداع
 735وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 2عبد النبى كمال صادق عبد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11491 :قيدت فى  2008-04-30برقم
ايداع  4934وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-29
 - 3مصطفي راضي احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  22894 :قيدت فى  2013-01-14برقم ايداع
 458وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-13
 - 4ابراهيم احمد محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  28918 :قيدت فى  2013-11-26برقم ايداع
 9111وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-25
 - 5ثابت نظير ثابت حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  29290 :قيدت فى  2013-12-10برقم ايداع
 9685وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-09
 - 6محمد عبد الرحيم محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  44649 :قيدت فى  2015-10-13برقم
ايداع  9816وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 7رمضان فكرى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47683 :قيدت فى  2016-02-10برقم ايداع
 1563وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-09
 - 8امل سعيد الدمرداش لمتعهد نقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  51557 :قيدت فى 2016-07-17
برقم ايداع  7691وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-16
 - 9صالح السيد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  53615 :قيدت فى  2016-10-20برقم ايداع
 10959وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 10عبد الحكيم لشحن البضائع وايجار السيارات للنفس والغير تاجر فرد سبق قيده برقم  54750 :قيدت فى
 2016-12-04برقم ايداع  12787وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-03
 - 11كيرلس هلل فايز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57180 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 2899وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
 - 12صافيناز عزت عبد السميع رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  58129 :قيدت فى 2017-04-26
برقم ايداع  4405وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 13كريمان محمد يس حفني تاجر فرد سبق قيده برقم  58451 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع
 4928وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 14نورهان محمد جاد ابو العل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59399 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  6495وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 15احمد محمود عبد الجيد حوش تاجر فرد سبق قيده برقم  57 :قيدت فى  2007-05-10برقم ايداع
 57وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 16فايقة ابراهيم احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  14050 :قيدت فى  2008-07-13برقم ايداع
 7944وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-12
 - 17رامي سعد زكي ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم  25074 :قيدت فى  2013-04-09برقم ايداع
 3513وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-08
 - 18عماد موريس فاروق ملك تاجر فرد سبق قيده برقم  28763 :قيدت فى  2013-11-20برقم ايداع
 8891وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-19
 - 19يحى فتحى عبد الحميد ابو نار تاجر فرد سبق قيده برقم  33762 :قيدت فى  2014-06-18برقم
ايداع  6136وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-17
 - 20محمد السيد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  40410 :قيدت فى  2015-04-02برقم ايداع
 3379وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-01
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 - 21هانى حمدى نورالدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  41328 :قيدت فى  2015-05-11برقم ايداع
 4795وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 22محمد موسى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47123 :قيدت فى  2016-01-20برقم ايداع
 720وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-19
 - 23النجار للستيراد والتصدير وتوريدات الملبس تاجر فرد سبق قيده برقم  48267 :قيدت فى
 2016-03-02برقم ايداع  2489وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-01
 - 24طارق محمد عادل ابو الوفا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  51631 :قيدت فى 2016-07-20
برقم ايداع  7824وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-19
 - 25محمد زغلول علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56300 :قيدت فى  2017-02-09برقم ايداع
 1489وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 26شكري فرج محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  56635 :قيدت فى  2017-02-22برقم ايداع
 2010وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 27عبد الباسط عبد الرحمن محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56944 :قيدت فى 2017-03-07
برقم ايداع  2505وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-06
 - 28رامي زكري ابراهيم حبشي تاجر فرد سبق قيده برقم  57105 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 2779وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 29احمد بكر محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  57383 :قيدت فى  2017-03-23برقم ايداع
 3230وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 30شهاب حمدي كمال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  58511 :قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع
 5036وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 31احمد حسين عبدا عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  59051 :قيدت فى  2017-06-01برقم
ايداع  5914وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 32احمد سليمان لطفى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  59080 :قيدت فى  2017-06-04برقم
ايداع  5957وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 33الديب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  112434 :قيدت فى  2012-05-21برقم ايداع
 9959وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 34اصبح محمد عمر محمد عمر عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم  235082 :قيدت فى
 2015-09-02برقم ايداع  10826وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-01
 - 35محمود السيد شعبان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  671 :قيدت فى  2007-05-29برقم ايداع
 676وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 36صفيه عبد الرحيم عبد الكريم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  845 :قيدت فى  2007-06-03برقم
ايداع  858وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 37احمد هاني محمد سالم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  1070 :قيدت فى  2007-06-10برقم ايداع
 1087وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 38احمد هاني محمد سالم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  1070 :قيدت فى  2016-04-10برقم ايداع
 4146وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-09
 - 39احمد هاني محمد سالم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  1070 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 6297وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 40مجدة جودة على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5301 :قيدت فى  2007-11-01برقم ايداع
 5640وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-31
 - 41سيد نور الدين عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35318 :قيدت فى  2014-09-03برقم
ايداع  8925وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-02
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 - 42سعيد ابراهيم على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  37880 :قيدت فى  2014-12-17برقم ايداع
 12765وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-16
 - 43ولء عبد الخالق غريب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  38921 :قيدت فى  2015-02-03برقم
ايداع  1090وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-02
 - 44رشوان للتسويق العقاري تاجر فرد سبق قيده برقم  41839 :قيدت فى  2015-05-31برقم ايداع
 5587وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-30
 - 45محمد بدوي السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48308 :قيدت فى  2016-01-03برقم ايداع
 2536وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-02
 - 46اسماعيل محسن سيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  48878 :قيدت فى  2016-03-22برقم
ايداع  3444وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-21
 - 47استدراك السم ليصبح محمود طه محمد احمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  49777 :قيدت فى
 2016-04-26برقم ايداع  4896وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-04-25
 - 48استدراك السم ليصبح رسمية رجب علم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  50488 :قيدت فى
 2016-05-23برقم ايداع  5593وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-22
 - 49شيرين عاطف بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54820 :قيدت فى  2016-12-06برقم ايداع
 12898وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 50محمد شحاته محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  55173 :قيدت فى  2016-12-22برقم ايداع
 13485وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 51يوسف بهنان سليمان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  56064 :قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
 1116وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 52خالد رجب سعد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  56639 :قيدت فى  2017-02-22برقم ايداع
 2018وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 53عمرو رشدي محمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  57438 :قيدت فى  2017-03-27برقم ايداع
 3326وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 54عماد عزيز زاكى ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  59199 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 6161وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 55مصطفي ابراهيم الدسوقي ابراهيم مناع تاجر فرد سبق قيده برقم  59381 :قيدت فى 2017-06-18
برقم ايداع  6473وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 56سحر صلح الدين امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59387 :قيدت فى  2017-06-18برقم
ايداع  6481وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 57حسين رجب محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  823 :قيدت فى  2007-06-03برقم ايداع
 834وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 58احمد محمود احمد زهرة تاجر فرد سبق قيده برقم  10201 :قيدت فى  2008-03-25برقم ايداع
 3459وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-24
 - 59علء سيد حسنين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20274 :قيدت فى  2009-03-02برقم ايداع
 2270وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-01
 - 60اميره سعد زغلول محمد شنب تاجر فرد سبق قيده برقم  32187 :قيدت فى  2014-04-10برقم
ايداع  3665وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-09
 - 61محمد حسن امين حسن شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  36608 :قيدت فى  2014-11-02برقم
ايداع  10876وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-01
 - 62السويدى لتوريدات والمقاولت اعمال الكهرباء تاجر فرد سبق قيده برقم  38608 :قيدت فى
 2015-01-20برقم ايداع  627وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-01-19
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 - 63طارق محمد عبد الرحمن خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  44513 :قيدت فى  2015-10-07برقم
ايداع  9613وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-06
 - 64احمد فتحي محمد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  46570 :قيدت فى  2015-12-29برقم ايداع
 13694وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-28
 - 65محمود احمد عبد الوهاب سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  54144 :قيدت فى  2016-11-10برقم
ايداع  11826وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-09
 - 66ابراهيم صلح محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  56191 :قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع
 1317وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 67حمدي عبد الحميد نجار محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  56870 :قيدت فى  2017-03-02برقم
ايداع  2383وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-01
 - 68هبه صلح السيد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  58070 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
 4315وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 69ابراهيم عبدالرازق السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58347 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  4736وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 70محمد محمود عبد السميع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58964 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  5787وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 71متولي محمود محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  59567 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع
 6785وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 72صلح احمد سعد البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  113663 :قيدت فى  1982-03-23برقم ايداع
 2887وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 73عمرو عز الدين حامد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  290 :قيدت فى  2007-05-16برقم ايداع
 291وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 74مصطفي عبد العظيم عبد الوهاب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  398 :قيدت فى 2007-05-20
برقم ايداع  399وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 75البطل للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  534 :قيدت فى  2007-05-23برقم ايداع  536وفى
تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 76شادية نفادى عبد الوهاب عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  13981 :قيدت فى  2008-07-10برقم
ايداع  7859وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-09
 - 77احمد عبدالمنعم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18331 :قيدت فى  2009-06-22برقم ايداع
 4563وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-21
 - 78احمد عبد المنعم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18331 :قيدت فى  2008-12-25برقم ايداع
 13152وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-24
 - 79افر ايم يوسف فرج مساك تاجر فرد سبق قيده برقم  20708 :قيدت فى  2009-03-17برقم ايداع
 2829وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-16
 - 80مينا ميخائيل كيرلس منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22123 :قيدت فى  2012-12-16برقم
ايداع  1924وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-15
 - 81احمد يحيى رمضان عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  23340 :قيدت فى  2013-01-30برقم
ايداع  1042وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-29
 - 82على عبد الله محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  26089 :قيدت فى  2013-05-20برقم ايداع
 4962وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-19
 - 83محمد ابو زيد احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26280 :قيدت فى  2013-05-29برقم ايداع
 5242وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-28
 - 84هانى احمد محمد حسن ابو النجا تاجر فرد سبق قيده برقم  29154 :قيدت فى  2013-12-04برقم
ايداع  9485وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-03
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 - 85سيف ا العزيز امين هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  33684 :قيدت فى  2014-06-16برقم ايداع
 6023وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-15
 - 86بدوى محمود محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  37578 :قيدت فى  2014-12-04برقم ايداع
 12285وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-03
 - 87ملك نعيم سفين عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  41660 :قيدت فى  2015-05-21برقم ايداع
 5301وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-20
 - 88مايكل سمير وحيد عازر تاجر فرد سبق قيده برقم  41967 :قيدت فى  2015-06-04برقم ايداع
 5765وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-03
 - 89مينا ميخائيل وهيب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46478 :قيدت فى  2015-12-27برقم ايداع
 13535وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
 - 90سيد امام محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  48160 :قيدت فى  2016-02-29برقم ايداع
 2327وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-27
 - 91احمد السيد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  48838 :قيدت فى  2016-03-21برقم ايداع
 3376وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-20
 - 92المروه للتوريدات الهندسيه تاجر فرد سبق قيده برقم  53361 :قيدت فى  2016-10-11برقم ايداع
 10554وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 93علء فرج فايد فايد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  54714 :قيدت فى  2016-12-04برقم ايداع
 12733وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 94شريف حسن محمود عزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  54906 :قيدت فى  2016-12-12برقم ايداع
 13062وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-11
 - 95اشرف صبحي شمس الدين عبد البر تاجر فرد سبق قيده برقم  55196 :قيدت فى 2017-02-19
برقم ايداع  1877وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 96اشرف صبحي شمس الدين عبد البر تاجر فرد سبق قيده برقم  55196 :قيدت فى 2016-12-22
برقم ايداع  13514وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 97عبد الباسط عبد الحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58774 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع
 5497وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 98مجدى عادل صالح خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  59174 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 6128وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 99بشير شورابيم نخيل ملكون تاجر فرد سبق قيده برقم  59326 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 6378وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 100والى السيد السيد مؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم  112631 :قيدت فى  2012-12-02برقم ايداع
 22242وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-01
 - 101هشام حسن مختار حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  112641 :قيدت فى  2000-12-20برقم
ايداع  14634وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2010-12-19
 - 102زين العابدين ابو سريع عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  663 :قيدت فى  2007-05-28برقم
ايداع  667وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 103السيدة شعبان عيسى عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  844 :قيدت فى  2007-06-03برقم ايداع
 857وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 104محمد عبد المجيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  1214 :قيدت فى  2007-06-14برقم ايداع
 1236وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 105اسامة كامل ناجي ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  10731 :قيدت فى  2008-04-09برقم
ايداع  4062وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-08
 - 106ابراهيم عبد النبى للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  20764 :قيدت فى  2009-03-19برقم
ايداع  2895وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-03-18
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 - 107عصام خضر محمد عكاشه تاجر فرد سبق قيده برقم  27991 :قيدت فى  2013-10-10برقم
ايداع  7693وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-09
 - 108حسام ابراهيم محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  28254 :قيدت فى  2013-10-29برقم ايداع
 8107وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-28
 - 109مصطفى يحى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35215 :قيدت فى  2014-08-31برقم ايداع
 8777وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-30
 - 110مصطفى يحي محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35215 :قيدت فى  2014-11-13برقم ايداع
 11341وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-12
 - 111احمد حمدى محمد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  39352 :قيدت فى  2015-02-19برقم ايداع
 1745وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-18
 - 112علي عمر احمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  42445 :قيدت فى  2015-06-24برقم ايداع
 6498وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-23
 - 113محمد شوقي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50760 :قيدت فى  2016-06-01برقم ايداع
 6434وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-31
 - 114ممدوح فريد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52345 :قيدت فى  2016-08-21برقم ايداع
 8943وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-20
 - 115مصطفى محمود عراقي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54109 :قيدت فى  2016-11-10برقم
ايداع  11768وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-09
 - 116محمد صلح عوض عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  54296 :قيدت فى 2016-11-16
برقم ايداع  12048وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-15
 - 117عماد مراد موسى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  55247 :قيدت فى  2016-12-25برقم ايداع
 13586وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 118احمد حسين على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  57252 :قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع
 3005وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 119نعمه محمد فولي عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  57358 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  3186وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 120محمود جاد احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  57526 :قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع
 3465وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-29
 - 121ايهاب عبد العزيز عبد الجابر تاجر فرد سبق قيده برقم  112948 :قيدت فى  2007-03-12برقم
ايداع  4276وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 122محمد عبد الحميد شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  481 :قيدت فى  2007-05-22برقم ايداع
 482وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 123عبد العال احمد عبد العال رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  10489 :قيدت فى 2008-04-02
برقم ايداع  3786وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-01
 - 124محمد محمود صفوت جمال الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15915 :قيدت فى
 2008-09-18برقم ايداع  10202وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-09-17
 - 125عبير حسن مصطفى شطا تاجر فرد سبق قيده برقم  31574 :قيدت فى  2014-03-18برقم ايداع
 2692وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-17
 - 126اصبح احمد فاروق احمد ابو القمصان زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  40930 :قيدت فى
 2015-04-23برقم ايداع  4205وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-04-22
 - 127صلح السيد بدوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  41412 :قيدت فى  2015-05-12برقم ايداع
 4916وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-11
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 - 128محمد عابدين عثمان عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  42916 :قيدت فى  2015-07-27برقم
ايداع  7252وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-26
 - 129ياسمين سمير ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46491 :قيدت فى  2015-12-27برقم
ايداع  13561وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
 - 130محمد فوزى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56673 :قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع
 2085وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 131عمرو محمد عبد ربة باكر البراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  59235 :قيدت فى 2017-06-11
برقم ايداع  6223وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 132يوسف سامي عبده مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  59480 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع
 6641وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 133اسلم محمد رشاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59503 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع
 6668وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 134محمد حسين ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  59676 :قيدت فى  2017-07-09برقم ايداع
 6989وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-08
 - 135مجدي محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  59739 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 7091وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 136سيد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  112767 :قيدت فى  2007-05-03برقم
ايداع  7671وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 137رافت محمد احمد رداد تاجر فرد سبق قيده برقم  885 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع
 898وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 138محمد عادل على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  1159 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع
 1177وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 139صيدلية د عبد المنعم محمود حمدة تاجر فرد سبق قيده برقم  6993 :قيدت فى  2007-12-26برقم
ايداع  7496وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-12-25
 - 140نبيل بدر رؤوف ملكيان تاجر فرد سبق قيده برقم  16948 :قيدت فى  2008-11-02برقم ايداع
 11473وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-01
 - 141محمد فاروق محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  27030 :قيدت فى  2013-07-02برقم ايداع
 6350وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-01
 - 142احمد جلل دردير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29720 :قيدت فى  2013-12-25برقم ايداع
 10335وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-24
 - 143صبري محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  32124 :قيدت فى  2014-04-08برقم ايداع
 3563وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-07
 - 144خالد فكري مرسي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34638 :قيدت فى  2016-10-16برقم ايداع
 10735وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 145صلح جوده للتصوير وتنظيم الحفلت تاجر فرد سبق قيده برقم  39442 :قيدت فى
 2015-02-23برقم ايداع  1873وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-02-22
 - 146امينة فتحى فهمى عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  40352 :قيدت فى  2015-03-31برقم
ايداع  3273وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-30
 - 147اكرم محمد حسن عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  48942 :قيدت فى  2016-03-24برقم
ايداع  3551وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-23
 - 148يوحنا بوعز لويز ابراهيم واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  51401 :قيدت فى 2016-07-04
برقم ايداع  7413وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 149حسام عيسى رزق عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  55811 :قيدت فى  2017-01-18برقم ايداع
 703وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
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 - 150السيد عادل السيد عبد العزيز شخشيخة تاجر فرد سبق قيده برقم  58456 :قيدت فى
 2017-05-10برقم ايداع  4937وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-09
 - 151رفيع حسني عبد المعطي مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم  59082 :قيدت فى  2017-06-04برقم
ايداع  5959وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 152ماجد منير جرجس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  59123 :قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع
 6052وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 153ايمن ربيع السيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  59288 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  6317وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 154ليلي مصطفى محمود الوراقي تاجر فرد سبق قيده برقم  59398 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  6494وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 155جمعه كامل محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  59622 :قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع
 6882وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 156محمد سيد ابراهيم سالم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26 :قيدت فى  2007-05-09برقم ايداع
 26وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 157صلح على ابو زيد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  408 :قيدت فى  2007-05-21برقم ايداع
 409وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 158امين عابد امين رسله تاجر فرد سبق قيده برقم  1258 :قيدت فى  2007-06-17برقم ايداع
 1281وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-16
 - 159هانى فوزى السيد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  7723 :قيدت فى  2008-01-20برقم ايداع
 658وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-19
 - 160الدردير للتصدير والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  7891 :قيدت فى  2008-01-24برقم ايداع
 847وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-23
 - 161محمد فتحى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10238 :قيدت فى  2008-03-26برقم ايداع
 3499وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-25
 - 162غادة سيد بيومى امام الضبع تاجر فرد سبق قيده برقم  14166 :قيدت فى  2008-07-15برقم
ايداع  8079وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-14
 - 163كرم احمد احمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  26621 :قيدت فى  2013-06-11برقم ايداع
 5790وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-10
 - 164محمد جاد أحمد حسين الهند تاجر فرد سبق قيده برقم  40433 :قيدت فى  2015-04-05برقم
ايداع  3436وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-04
 - 165خالد حسين السيد العتيق تاجر فرد سبق قيده برقم  42599 :قيدت فى  2015-12-09برقم ايداع
 11982وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-08
 - 166جمال سيد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47815 :قيدت فى  2016-02-16برقم ايداع
 1788وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-15
 - 167عبد الناصر محمد عبده عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  52140 :قيدت فى  2016-08-11برقم
ايداع  8606وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-10
 - 168مينا مجدي فرح عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  52719 :قيدت فى  2016-09-05برقم ايداع
 9533وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-04
 - 169حسام جهاد حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55882 :قيدت فى  2017-01-22برقم ايداع
 824وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 170محمد محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56675 :قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع
 2088وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 171ابراهيم محمد عيسي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57361 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  3189وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
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 - 172محمود شعبان عبد ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  58745 :قيدت فى  2017-05-22برقم
ايداع  5448وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 173محمد عبد النبي عبد الجليل جمعه الدالي تاجر فرد سبق قيده برقم  58748 :قيدت فى
 2017-05-22برقم ايداع  5456وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-21
 - 174خالد محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59249 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
 6244وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 175محمد محمد عبد العزيز فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  112860 :قيدت فى  2012-05-08برقم
ايداع  8958وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-05-07
 - 176عمر عبد الدايم طه علي تاجر فرد سبق قيده برقم  573 :قيدت فى  2007-05-24برقم ايداع
 575وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 177احمد سراج الدين عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  1160 :قيدت فى  2010-11-30برقم
ايداع  1220وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-29
 - 178طلعت محمود ثابت على تاجر فرد سبق قيده برقم  8320 :قيدت فى  2008-02-05برقم ايداع
 1320وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-04
 - 179ابراهيم محروس محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  21084 :قيدت فى  2009-03-31برقم
ايداع  3302وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-03-30
 - 180منار محمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  24224 :قيدت فى  2013-03-06برقم ايداع
 2305وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-05
 - 181جوزيف روؤف نجيب اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  36073 :قيدت فى  2016-09-18برقم
ايداع  9726وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 182جوزيف روؤف نجيب اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  36073 :قيدت فى  2014-10-01برقم
ايداع  10062وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-30
 - 183وائل ربيع احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  38227 :قيدت فى  2015-01-04برقم ايداع
 53وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-03
 - 184ناصر بكار للبقاله تاجر فرد سبق قيده برقم  44095 :قيدت فى  2015-09-14برقم ايداع
 9008وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-13
 - 185شنوده زكي سمعان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46762 :قيدت فى  2016-01-05برقم
ايداع  162وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-04
 - 186اسامه عبد ا على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47760 :قيدت فى  2016-02-14برقم ايداع
 1695وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-13
 - 187سوبر ماركت تاج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  49268 :قيدت فى  2016-04-07برقم ايداع
 4096وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-06
 - 188احمد عبد ا امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52506 :قيدت فى  2016-08-25برقم ايداع
 9199وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-24
 - 189حسام الدين عبد ا عبد الفضيل علي تاجر فرد سبق قيده برقم  52685 :قيدت فى 2016-09-04
برقم ايداع  9488وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-03
 - 190محمد سامى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52730 :قيدت فى  2016-09-05برقم ايداع
 9554وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-04
 - 191طارق محمد عباس الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  52842 :قيدت فى  2016-09-18برقم ايداع
 9724وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 192مهنى محمد حزين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  55777 :قيدت فى  2017-01-17برقم
ايداع  639وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 193حسام احمد محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57177 :قيدت فى  2017-03-16برقم
ايداع  2895وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
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 - 194ابو عونة راغب ابو عونة علي تاجر فرد سبق قيده برقم  59024 :قيدت فى  2017-05-31برقم
ايداع  5882وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 195يولندا نبيل ريمون كاليس تاجر فرد سبق قيده برقم  59611 :قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع
 6866وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 196سلمه السيد مسعد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  600 :قيدت فى  2007-05-27برقم ايداع
 602وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 197ايمن جمال عبد الكريم عبد المقصود شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  2208 :قيدت فى
 2007-07-16برقم ايداع  2283وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-15
 - 198بقاله احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12740 :قيدت فى  2008-06-03برقم ايداع  6388وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-02
 - 199رمضان السيد عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  20119 :قيدت فى  2009-02-25برقم
ايداع  2083وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-24
 - 200عبد النبى خميس كيلنى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  28605 :قيدت فى  2013-11-14برقم
ايداع  8631وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-13
 - 201محسن حسن مرسي مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  31025 :قيدت فى  2014-02-20برقم
ايداع  1777وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-19
 - 202عبد الحى مختار على على تاجر فرد سبق قيده برقم  38782 :قيدت فى  2015-01-28برقم
ايداع  890وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-27
 - 203شادى على محمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  41989 :قيدت فى  2015-06-04برقم
ايداع  5796وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-03
 - 204صالون خالد حسين للرجال تاجر فرد سبق قيده برقم  42599 :قيدت فى  2015-07-05برقم
ايداع  6728وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-04
 - 205مصطفى عبد الناصر مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43075 :قيدت فى 2015-08-03
برقم ايداع  7483وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-02
 - 206محمود ماهر صديق سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  44709 :قيدت فى  2015-10-15برقم
ايداع  9897وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-14
 - 207تامر سعيد عزيز سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  46231 :قيدت فى  2015-12-15برقم ايداع
 13147وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-14
 - 208جمعه سيد جمعه مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  50374 :قيدت فى  2016-05-18برقم ايداع
 5817وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-17
 - 209كريم محمود عمار مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  52187 :قيدت فى  2016-08-14برقم ايداع
 8678وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
 - 210مبارك على مبارك على تاجر فرد سبق قيده برقم  53890 :قيدت فى  2016-11-01برقم ايداع
 11419وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-31
 - 211احمد حسنين احمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  54613 :قيدت فى  2016-11-29برقم ايداع
 12568وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-28
 - 212خالد حسن سليمان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  55146 :قيدت فى  2016-12-21برقم ايداع
 13432وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 213حسنى عبده عبد الفتاح عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  57000 :قيدت فى  2017-03-09برقم
ايداع  2602وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 214اخلص عبد البديع عبد الحميد سيد ندا تاجر فرد سبق قيده برقم  57854 :قيدت فى
 2017-04-13برقم ايداع  3994وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-12
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 - 215عصام هديه بخيت بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  113033 :قيدت فى  2007-05-06برقم
ايداع  7745وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 216ابو النجا محمود عيد جودة تاجر فرد سبق قيده برقم  1163 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع
 1181وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 217عبد ا حمدي نبيه قنصوه تاجر فرد سبق قيده برقم  1263 :قيدت فى  2007-06-17برقم ايداع
 1286وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-16
 - 218جيهان بولس اسكندر بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  14010 :قيدت فى  2008-07-10برقم
ايداع  7896وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-09
 - 219محمد سيد صديق حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  19013 :قيدت فى  2009-01-21برقم ايداع
 699وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-01-20
 - 220نهله محروس العراقى بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  26772 :قيدت فى  2013-06-18برقم
ايداع  5985وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-17
 - 221احمد خالد فاروق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30146 :قيدت فى  2014-01-15برقم ايداع
 418وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-14
 - 222خالد احمد محمود حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  40478 :قيدت فى  2015-04-06برقم ايداع
 3512وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-05
 - 223رضاء صبحي يوسف ابو جباره تاجر فرد سبق قيده برقم  42138 :قيدت فى  2015-06-11برقم
ايداع  6036وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-10
 - 224حسن فتحى حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46217 :قيدت فى  2015-12-15برقم ايداع
 13119وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-14
 - 225كامل محمد النبوي عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  47346 :قيدت فى  2016-01-31برقم
ايداع  1047وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-30
 - 226مصطفى محمد جمال نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  54231 :قيدت فى 2016-11-15
برقم ايداع  11953وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 227عادل علي السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  56809 :قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع
 2287وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 228محمد نزيه محمد عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  58580 :قيدت فى  2017-05-15برقم
ايداع  5158وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 229محمد خالد ابراهيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  58655 :قيدت فى  2017-05-17برقم
ايداع  5274وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 230محمد رضا بدير عباس جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  59556 :قيدت فى  2017-07-02برقم
ايداع  6771وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 231هاني جمعه حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59809 :قيدت فى  2017-07-12برقم ايداع
 7215وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 232صباح عاشور محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  59838 :قيدت فى  2017-07-13برقم
ايداع  7261وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-12
 - 233شريف عبد الفتاح فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  113113 :قيدت فى  2006-07-18برقم ايداع
 12212وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-17
 - 234مصطفى جاد الحق ثابت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  691 :قيدت فى  2007-05-29برقم ايداع
 696وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 235فاتن محمود حنفى ابو شامة تاجر فرد سبق قيده برقم  6780 :قيدت فى  2007-12-15برقم ايداع
 7252وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-14
 - 236رافع محمد على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10526 :قيدت فى  2008-04-03برقم ايداع
 3826وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-02
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 - 237عبد ا مصطفى محمود سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  22207 :قيدت فى  2012-12-18برقم
ايداع  2030وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-17
 - 238حلمى حلمى مريد صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  23375 :قيدت فى  2013-01-31برقم ايداع
 1098وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-30
 - 239ايمن عريان ضاحي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26158 :قيدت فى  2013-05-21برقم ايداع
 5067وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-20
 - 240اصبح جاد لخدمات المحمول تاجر فرد سبق قيده برقم  26241 :قيدت فى  2013-05-23برقم
ايداع  5189وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-22
 - 241وجدى مرقص جرجس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28272 :قيدت فى  2013-10-30برقم
ايداع  8141وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-29
 - 242احمد شحات خميس موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  29819 :قيدت فى  2013-12-30برقم ايداع
 10493وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-29
 - 243طارق جمعه سيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45672 :قيدت فى  2015-11-25برقم
ايداع  11419وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-24
 - 244رحاب احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48631 :قيدت فى  2016-03-14برقم ايداع
 3046وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
 - 245السيد احمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  58156 :قيدت فى  2017-04-27برقم ايداع
 4449وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-26
 - 246احمد محمود ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  58409 :قيدت فى  2017-05-08برقم
ايداع  4839وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 247محمد شعبان سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58851 :قيدت فى  2017-05-24برقم ايداع
 5619وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 248علء عبد المنعم مبروك مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  59302 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  6338وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 249عبد التواب احمد محمود عبد الباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  59878 :قيدت فى 2017-07-16
برقم ايداع  7345وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-15
 - 250اشرف مصطفى علي كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  60019 :قيدت فى  2017-07-20برقم
ايداع  7572وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-19
 - 251علي احمد يوسف عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  635 :قيدت فى  2007-05-28برقم ايداع
 639وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 252احمد رسمى مجدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10460 :قيدت فى  2008-04-01برقم ايداع
 3754وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-31
 - 253طارق احمد محمد عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم  25992 :قيدت فى  2013-05-15برقم
ايداع  4814وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-14
 - 254نعمات محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  31769 :قيدت فى  2014-03-25برقم ايداع
 2998وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-24
 - 255اشرف صالح محمد جماع تاجر فرد سبق قيده برقم  41436 :قيدت فى  2015-05-13برقم ايداع
 4953وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 256سامح فكرى خليل سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  50756 :قيدت فى  2016-06-01برقم ايداع
 6428وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-31
 - 257عماد نجيب يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  52251 :قيدت فى  2016-08-16برقم ايداع
 8786وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-15
 - 258اصبح زين لكسسوار المحمول تاجر فرد سبق قيده برقم  52285 :قيدت فى  2016-08-17برقم
ايداع  8842وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-16
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 - 259فاطمة عبد الرؤوف علي حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  56745 :قيدت فى  2017-02-27برقم
ايداع  2200وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 260عصام معوض محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  57732 :قيدت فى  2017-04-10برقم
ايداع  3806وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 261وائل جمال عزمى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  59814 :قيدت فى  2017-07-12برقم ايداع
 7224وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 262د جيهان محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  113240 :قيدت فى  2003-08-05برقم
ايداع  8354وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-08-04
 - 263حسين محمد حسين سعودى تاجر فرد سبق قيده برقم  171 :قيدت فى  2007-05-14برقم ايداع
 171وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 264عطية عبد الباسط ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  1448 :قيدت فى  2007-06-21برقم ايداع
 1478وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 265عادل عثمان بيومي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2289 :قيدت فى  2007-07-18برقم ايداع
 2368وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-17
 - 266رجب فودة فودة شميس تاجر فرد سبق قيده برقم  6774 :قيدت فى  2007-12-15برقم ايداع
 7204وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-14
 - 267عبير عبد الفتاح زكى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  8326 :قيدت فى  2008-02-05برقم
ايداع  1328وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-04
 - 268نادية محمد سلمة احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14485 :قيدت فى  2008-07-28برقم ايداع
 8467وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-27
 - 269ضياء محمود حنفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29725 :قيدت فى  2013-12-25برقم
ايداع  10345وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-24
 - 270حسن محمد محروس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  43165 :قيدت فى  2015-08-09برقم
ايداع  7625وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-08
 - 271محمود محمد عبد الوهاب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  45172 :قيدت فى 2015-11-04
برقم ايداع  10610وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-03
 - 272ابراهيم نصحي خير غبرنيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  46941 :قيدت فى  2016-01-13برقم
ايداع  441وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-12
 - 273مصطفي سمير محمد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  48970 :قيدت فى  2016-03-24برقم
ايداع  3590وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-23
 - 274بهاء فوزي اسكندر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50085 :قيدت فى  2016-05-10برقم
ايداع  5384وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-09
 - 275احمد ربيع خليل امام تاجر فرد سبق قيده برقم  51734 :قيدت فى  2016-07-25برقم ايداع
 7974وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-24
 - 276جورج بهجت نخنوخ توفيلس تاجر فرد سبق قيده برقم  54026 :قيدت فى  2016-11-07برقم
ايداع  11641وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 277دريه جلل عبد الخالق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  56777 :قيدت فى  2017-02-28برقم
ايداع  2246وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 278موسى محمود منتصر ابراهيم رافت تاجر فرد سبق قيده برقم  57010 :قيدت فى 2017-03-09
برقم ايداع  2620وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 279شعبان عبد النعيم محمود عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  58947 :قيدت فى 2017-05-29
برقم ايداع  5760وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 280مرسي احمد مرسي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59107 :قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع
 6021وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04

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

Page 194 of 205

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 281وحيد عبد المنعم عبد الفتاح سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  59617 :قيدت فى 2017-07-04
برقم ايداع  6874وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 282امينة كمال طه شلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم  59791 :قيدت فى  2017-07-12برقم ايداع
 7192وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 283تادرس سيف سيفين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  113318 :قيدت فى  2011-03-07برقم
ايداع  3205وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-06
 - 284محمد احمد عطية دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  1880 :قيدت فى  2007-07-04برقم ايداع
 1927وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 285عمر عبد الستار حسنين مليجي تاجر فرد سبق قيده برقم  2506 :قيدت فى  2007-07-25برقم
ايداع  2615وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-24
 - 286ابراهيم عيد عبد الخالق علي تاجر فرد سبق قيده برقم  12634 :قيدت فى  2008-05-31برقم
ايداع  6266وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-30
 - 287محمود محمد عبد الدايم بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  26384 :قيدت فى  2013-06-03برقم
ايداع  5401وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-02
 - 288مينا عدلي عبد ا رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم  27481 :قيدت فى  2013-08-06برقم
ايداع  6632وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-05
 - 289باسم اسحق شوقي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  29028 :قيدت فى  2013-12-01برقم ايداع
 9290وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-30
 - 290اسماء محمد عثمان امام تاجر فرد سبق قيده برقم  34090 :قيدت فى  2014-07-01برقم ايداع
 7023وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-30
 - 291سيد رمضان السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  39488 :قيدت فى  2015-02-24برقم ايداع
 1949وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-23
 - 292عبد الساتر لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  44595 :قيدت فى  2015-10-12برقم
ايداع  9743وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-11
 - 293احمد حسن حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44894 :قيدت فى  2015-10-25برقم ايداع
 10176وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-24
 - 294ياسر مصطفى محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  47343 :قيدت فى  2016-01-31برقم
ايداع  1041وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-30
 - 295احمد مصطفى سيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  51802 :قيدت فى  2016-07-27برقم
ايداع  8074وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-26
 - 296كامل السيد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  53393 :قيدت فى  2016-10-12برقم ايداع
 10606وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-11
 - 297سمير محمد عامر عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  53419 :قيدت فى  2016-10-13برقم ايداع
 10649وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
 - 298حسين سيد حسين سيد غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  53852 :قيدت فى  2016-11-01برقم
ايداع  11364وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-31
 - 299تامر ثابت فهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  54899 :قيدت فى  2016-12-12برقم ايداع
 13051وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-11
 - 300هشام محمد موسى عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  55246 :قيدت فى  2016-12-25برقم
ايداع  13585وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 301عمرو نادي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56649 :قيدت فى  2017-02-22برقم ايداع
 2035وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 302النحاس لتجارة الدوات الصحية تاجر فرد سبق قيده برقم  57162 :قيدت فى  2017-03-15برقم
ايداع  2874وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
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 - 303حسام الدين مصطفى احمد صالح العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  57453 :قيدت فى
 2017-03-27برقم ايداع  3346وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-26
 - 304عماد عبد الشافي ابراهيم الصيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  57488 :قيدت فى 2017-03-28
برقم ايداع  3395وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 305احمد رمضان ابو الغيط ابو نوير تاجر فرد سبق قيده برقم  57813 :قيدت فى 2017-04-12
برقم ايداع  3933وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 306صيدلية د 0حمدى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  113398 :قيدت فى  2004-02-23برقم ايداع
 1873وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-22
 - 307سناء سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  113470 :قيدت فى  2010-05-16برقم
ايداع  8701وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-15
 - 308محمد سيد عبد المجيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  920 :قيدت فى  2007-06-05برقم ايداع
 935وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 309محمد محمود احمد حيزه تاجر فرد سبق قيده برقم  1573 :قيدت فى  2007-06-25برقم ايداع
 1612وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 310امير محمد جابر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  10095 :قيدت فى  2008-03-23برقم ايداع
 3330وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-22
 - 311محمد عبد الرازق منصور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15851 :قيدت فى  2008-09-16برقم
ايداع  10129وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-15
 - 312اكرامى سعد محمود عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  16491 :قيدت فى  2008-10-19برقم
ايداع  10927وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-18
 - 313سحر حسن الديب علي رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  18590 :قيدت فى  2009-01-06برقم
ايداع  162وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-05
 - 314خيرى شهاب الدين عيسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24384 :قيدت فى  2013-03-12برقم
ايداع  2515وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-11
 - 315محمد فتحى اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  28354 :قيدت فى  2013-11-03برقم ايداع
 8258وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-02
 - 316هشام عبدا خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28742 :قيدت فى  2013-11-20برقم ايداع
 8863وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-19
 - 317سيد ليثى على ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  45367 :قيدت فى  2015-11-15برقم ايداع
 10926وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-14
 - 318علي حسن محمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  45491 :قيدت فى  2015-11-18برقم ايداع
 11122وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
 - 319علي حسن محمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  45491 :قيدت فى  2015-11-18برقم ايداع
 11123وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
 - 320محمود رمضان محمود عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  46255 :قيدت فى 2015-12-16
برقم ايداع  13184وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-15
 - 321صبري فكور اسكندر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  53324 :قيدت فى  2016-10-10برقم ايداع
 10494وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-09
 - 322رمزي ارمانيوس شنوده هواش تاجر فرد سبق قيده برقم  57053 :قيدت فى  2017-03-12برقم
ايداع  2683وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 323اسلم محمد محمود عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  59449 :قيدت فى  2017-06-20برقم
ايداع  6584وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 324نرمين عز كامل واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  59746 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 7104وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
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 - 325عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  59808 :قيدت فى  2017-07-12برقم
ايداع  7214وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 326محمد عبد الباقى رجب عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  59937 :قيدت فى 2017-07-12
برقم ايداع  7448وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-11
 - 327محمد عبد الحميد عبد ا عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  113430 :قيدت فى
 2017-07-16برقم ايداع  10332وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-15
 - 328نظارات صبحي بانوب تاجر فرد سبق قيده برقم  1906 :قيدت فى  2007-07-04برقم ايداع
 1955وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 329السيد عزت السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  4134 :قيدت فى  2007-09-15برقم ايداع
 4354وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-14
 - 330صيدلية د محمود فتحى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7059 :قيدت فى 2007-12-29
برقم ايداع  7570وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-28
 - 331خالد محمد الفاروق عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12803 :قيدت فى  2008-06-04برقم
ايداع  6458وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-03
 - 332محمد عبد الحميد المرسى الحضرى تاجر فرد سبق قيده برقم  19512 :قيدت فى 2009-02-07
برقم ايداع  1334وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-06
 - 333هانى عبد ا عبد المبدى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  19517 :قيدت فى  2009-02-07برقم
ايداع  1339وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-06
 - 334رانيا سعد علي عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  25433 :قيدت فى  2013-04-21برقم ايداع
 3999وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-20
 - 335نور الدين محمد عوض سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  33826 :قيدت فى  2014-06-22برقم
ايداع  6228وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-21
 - 336مصطفى عبد المطلب بدري خضري تاجر فرد سبق قيده برقم  36845 :قيدت فى 2014-11-11
برقم ايداع  11245وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-10
 - 337شعبان نصر الدين عيسى على تاجر فرد سبق قيده برقم  37151 :قيدت فى  2014-11-20برقم
ايداع  11679وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-19
 - 338على عبد الرحيم على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  38902 :قيدت فى  2015-02-02برقم
ايداع  1068وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-01
 - 339احمد محمد بهلول محمود الحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40673 :قيدت فى  2015-04-15برقم
ايداع  3812وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 340مسعد عبد الستار مصطفى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  41092 :قيدت فى 2015-04-30
برقم ايداع  4445وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-29
 - 341ايمان شعبان محمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  47090 :قيدت فى  2016-01-19برقم
ايداع  675وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-18
 - 342حمدي جمال ابوسريع حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  49231 :قيدت فى  2016-04-06برقم
ايداع  4029وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-05
 - 343احمد محمد احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  49504 :قيدت فى  2016-04-14برقم
ايداع  4463وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 344محمود احمد حيدر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56235 :قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
 1378وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 345محمد حسن عبد الحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56434 :قيدت فى  2017-02-14برقم
ايداع  1695وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 346عادل حسن السيد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  58881 :قيدت فى  2017-05-25برقم ايداع
 5661وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
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 - 347حماده عبدالرحمن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59335 :قيدت فى  2017-06-15برقم
ايداع  6394وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-14
 - 348مايكل يورونت حافظ فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  59393 :قيدت فى  2017-06-18برقم
ايداع  6488وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 349احمد خالد محى الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59489 :قيدت فى  2017-06-21برقم
ايداع  6653وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 350مصطفى يحيى حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  59490 :قيدت فى  2017-06-21برقم
ايداع  6654وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 351صيدلية حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  113515 :قيدت فى  2003-09-27برقم ايداع
 10407وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-26
 - 352نجلء فتحى محمد ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  1865 :قيدت فى  2007-07-04برقم ايداع
 1914وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 353حماده مندوه عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2561 :قيدت فى  2016-02-16برقم
ايداع  1821وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-15
 - 354حماده مندوه عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2561 :قيدت فى  2007-07-28برقم
ايداع  2673وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-27
 - 355ماجدة نسيم موسى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  20587 :قيدت فى  2009-03-14برقم ايداع
 2675وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-13
 - 356سامح عبد الغفار امين ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  21345 :قيدت فى  2009-04-08برقم
ايداع  2724وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-07
 - 357سعيد سعد عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31133 :قيدت فى  2014-02-27برقم
ايداع  1994وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-26
 - 358هناء محمود محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  38023 :قيدت فى  2014-12-23برقم ايداع
 12996وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-22
 - 359وحيد عبد الحميد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  40549 :قيدت فى  2015-04-09برقم
ايداع  3627وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-08
 - 360عماد فتحى احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41214 :قيدت فى  2015-05-05برقم
ايداع  4615وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-04
 - 361حلمي عيد فرج الجبالي تاجر فرد سبق قيده برقم  44225 :قيدت فى  2015-09-20برقم ايداع
 9186وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-19
 - 362حماده حسنين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  54381 :قيدت فى  2016-11-21برقم ايداع
 12201وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 363ابو حسيبه امين رشوان عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  54870 :قيدت فى 2016-12-08
برقم ايداع  13005وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-07
 - 364محمد هواري صالح نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  57265 :قيدت فى  2017-03-20برقم ايداع
 3026وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 365عهدي محمد علي معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  57476 :قيدت فى  2017-03-28برقم ايداع
 3378وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 366محمد رمضان امام مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  57572 :قيدت فى  2017-04-04برقم
ايداع  3556وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 367رامى عادل جندى جاد سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  58994 :قيدت فى  2017-05-31برقم
ايداع  5839وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 368محمود محمد محمود فزاع تاجر فرد سبق قيده برقم  59231 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع
 6216وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
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 - 369مصطفى صادق احمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  59437 :قيدت فى  2017-06-20برقم
ايداع  6570وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 370زينب محمد احمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  59906 :قيدت فى  2017-07-17برقم ايداع
 7395وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 371وليد عبد الحميد عبد المقصود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  59961 :قيدت فى 2017-07-19
برقم ايداع  7478وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 372الفريد للشغال الهندسيه تاجر فرد سبق قيده برقم  113595 :قيدت فى  1990-06-23برقم ايداع
 4498وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-22
 - 373صيدلية الدكتور محمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  11993 :قيدت فى  2008-05-14برقم
ايداع  5505وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-13
 - 374حسين عبد ا محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  13522 :قيدت فى  2008-06-25برقم ايداع
 7313وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-24
 - 375عايده عبد الفتاح سيد احمد علي محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  17362 :قيدت فى
 2008-11-16برقم ايداع  11983وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-11-15
 - 376حسين السيد المرغنى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  31367 :قيدت فى  2014-03-11برقم
ايداع  2377وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-10
 - 377احمد عزت مرشدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31391 :قيدت فى  2014-03-11برقم ايداع
 2418وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-10
 - 378محمد على حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  31929 :قيدت فى  2014-03-31برقم ايداع
 3263وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-30
 - 379هدى عبدا عمر عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  35663 :قيدت فى  2014-09-16برقم ايداع
 9412وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-15
 - 380مبروك فتحى تعلب حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  37015 :قيدت فى  2014-11-17برقم ايداع
 11478وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-16
 - 381اسلم عبد ا سليمان عبد ا مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  39939 :قيدت فى 2015-03-16
برقم ايداع  2642وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-15
 - 382جمال علي عبد الراضي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  42085 :قيدت فى  2015-06-09برقم
ايداع  5952وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-08
 - 383محمد محمود حسن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  44474 :قيدت فى  2015-10-05برقم ايداع
 9561وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-04
 - 384محمود عبد المجيد محمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  48343 :قيدت فى 2016-03-06
برقم ايداع  2588وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-05
 - 385منتصر الصيد عبد الله عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  50389 :قيدت فى 2016-05-18
برقم ايداع  5841وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-17
 - 386عبد البصير هاشم احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51216 :قيدت فى  2016-06-22برقم
ايداع  7130وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-21
 - 387مصطفى محمود عبد الرحيم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  52273 :قيدت فى 2016-08-17
برقم ايداع  8820وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-16
 - 388محروس ابراهيم عطوه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  56666 :قيدت فى  2017-02-23برقم
ايداع  2068وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 389الشيماء محمد علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57151 :قيدت فى  2017-03-15برقم ايداع
 2851وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 390فؤاد نعيم نصير عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  60000 :قيدت فى  2017-07-20برقم ايداع
 7540وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-19
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 - 391محمد فاروق على الفوال تاجر فرد سبق قيده برقم  109049 :قيدت فى  2012-07-17برقم ايداع
 13506وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 392احمد سعيد محمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  1012 :قيدت فى  2007-06-07برقم ايداع
 1029وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 393تامر عمر سيد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  1477 :قيدت فى  2007-06-21برقم ايداع
 1508وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 394وائل عبد العال الدسوقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11085 :قيدت فى  2008-04-17برقم
ايداع  4466وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-16
 - 395محمد نعيم سيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  16331 :قيدت فى  2008-10-13برقم ايداع
 10722وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-12
 - 396حمدى حمدان صديق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20841 :قيدت فى  2009-03-23برقم
ايداع  3008وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-22
 - 397احمد سيد امبابى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29528 :قيدت فى  2013-12-18برقم ايداع
 10046وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-17
 - 398عبد الناصر عبد اللطيف عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31171 :قيدت فى 2014-03-03
برقم ايداع  2059وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-02
 - 399هيثم احمد سيد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  37211 :قيدت فى  2014-11-23برقم ايداع
 11761وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-22
 - 400عباس احمد عباس السيد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  38391 :قيدت فى  2015-01-12برقم
ايداع  309وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-11
 - 401جملت سعيد عبد العليم عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  41331 :قيدت فى 2015-05-11
برقم ايداع  4799وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 402امل محمد حسن جمال تاجر فرد سبق قيده برقم  45136 :قيدت فى  2015-11-03برقم ايداع
 10555وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-02
 - 403مصطفى احمد محمود احمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  46487 :قيدت فى 2015-12-27
برقم ايداع  13548وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
 - 404هانى معوض محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  46788 :قيدت فى  2016-01-06برقم ايداع
 202وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 405ايمن عبد السلم عبد العزيز عبد الخالق ابو ذكري تاجر فرد سبق قيده برقم  48196 :قيدت فى
 2016-03-01برقم ايداع  2386وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-02-28
 - 406محمد سعيد محمد بيومى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  49468 :قيدت فى  2016-04-19برقم
ايداع  4604وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-18
 - 407ممدوح عاشور محمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  54190 :قيدت فى  2016-11-14برقم
ايداع  11888وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
 - 408شيماء احمد عبد النبى سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  55858 :قيدت فى  2017-01-19برقم
ايداع  783وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 409محمد خليفه محمود خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  57655 :قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
 3681وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-05
 - 410الجوهرى للمقاولت العامة والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  58103 :قيدت فى
 2017-04-26برقم ايداع  4373وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-25
 - 411باشا ضيف عثمان سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  58983 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع
 58247وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
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 - 412ناصر عبد الحي حنا بليح تاجر فرد سبق قيده برقم  59282 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 6350وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 413احمد عادل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59907 :قيدت فى  2017-07-17برقم ايداع
 7396وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
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تجديد شركات
 - 1مى اسامة رسمى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  19772 :قيدت فى  2009-02-16برقم ايداع
 1636وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/02/2024ص
 - 2نانسي حسن عبد الباقي وشريكها شركة سبق قيدها برقم  49989 :قيدت فى  2016-05-05برقم ايداع
 5237وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2026ص
 - 3غاده محمد عبد ا و شركائها شركة سبق قيدها برقم  52417 :قيدت فى  2016-08-23برقم ايداع
 9049وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/08/2026ص
 - 4ضياء الدين محمود عبد الحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57457 :قيدت فى 2017-03-27
برقم ايداع  3353وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/03/2027
12:00:00ص
 - 5سهير كمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1527 :قيدت فى  2007-06-24برقم ايداع  1560وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 6محمد ابو الفتوح محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  27194 :قيدت فى  2013-07-18برقم ايداع
 6606وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2023ص
 - 7عمرو احمد رضوان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  45855 :قيدت فى  2015-12-02برقم ايداع
 11676وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/12/2025ص
 - 8براء سليمان وشركاه للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  58360 :قيدت فى  2017-05-07برقم
ايداع  4756وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/05/2027
12:00:00ص
 - 9فؤاد كمال فؤاد حلمي محمدي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  51028 :قيدت فى  2016-06-14برقم
ايداع  6843وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/06/2026
12:00:00ص
 - 10اصبحت حسام الدين عبد ربه و شريكته شركة سبق قيدها برقم  54858 :قيدت فى 2016-12-07
برقم ايداع  12976وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2026
12:00:00ص
 - 11احمد جمال محمد السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36541 :قيدت فى  2014-10-29برقم ايداع
 10779وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/10/2024ص
 - 12اصبح  /سامي وجدي عاطف ليمونة و شركاه شركة سبق قيدها برقم  38413 :قيدت فى
 2015-01-13برقم ايداع  342وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/01/2025ص
 - 13مصطفى محمد ومحمد محسن شركة سبق قيدها برقم  39259 :قيدت فى  2015-02-16برقم ايداع
 1615وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/02/2025ص
 - 14منتصر محمود عبد الرسول و شريكه شركة سبق قيدها برقم  57628 :قيدت فى 2017-04-05
برقم ايداع  3650وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/04/2027
12:00:00ص
 - 15خالد محمود تقى محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43902 :قيدت فى  2015-09-07برقم
ايداع  8714وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/09/2025
12:00:00ص
 - 16عادل فوزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  112783 :قيدت فى  2010-12-09برقم ايداع
 21313وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/12/2025ص
 - 17مدحت سيد كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58197 :قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع
 4513وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
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 - 18اسامة عزت السيد محمد على الحداد وشركاة شركة سبق قيدها برقم  58430 :قيدت فى
 2017-05-09برقم ايداع  4880وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/05/2027ص
 - 19احمد عبد الباسط عبد المعز وشركاه شركة سبق قيدها برقم  58949 :قيدت فى  2017-05-29برقم
ايداع  5764وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/05/2027
12:00:00ص
 - 20اصبح عمرو مجاهد وشريكه محمود مجاهد شركة سبق قيدها برقم  46439 :قيدت فى
 2015-12-24برقم ايداع  13وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/12/2025ص
 - 21اسامه سيد احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  55118 :قيدت فى  2016-12-20برقم ايداع
 13397وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/12/2026ص
 - 22بيشوي ناصر سامي فرج و شريكته شركة سبق قيدها برقم  57345 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  3165وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/03/2027
12:00:00ص
 - 23عادل احمد عبد ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  59118 :قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع
 6040وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2027ص
 - 24عاطف عبدا محمدجاب ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  47486 :قيدت فى  2016-02-03برقم
ايداع  1270وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/02/2026
12:00:00ص
 - 25أشرف لتحفيظ القرأن وعلومه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24446 :قيدت فى 2013-03-14
برقم ايداع  2601وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/03/2023
12:00:00ص
 - 26محمد حسنى على حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24661 :قيدت فى  2013-03-24برقم
ايداع  2916وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/03/2023
12:00:00ص
 - 27محمد شحاته احمد ترياق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  57804 :قيدت فى  2017-04-11برقم
ايداع  3919وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/04/2027
12:00:00ص
 - 28المركز المصري للختبارات  E-I-Cشركة سبق قيدها برقم  28089 :قيدت فى  2013-10-22برقم
ايداع  7849وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/10/2023
12:00:00ص
 - 29عبد السلم جابر عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  28089 :قيدت فى  2013-10-22برقم
ايداع  7849وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/10/2023
12:00:00ص
 - 30مدحت عبد الوهاب حسين اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43137 :قيدت فى
 2015-08-05برقم ايداع  7584وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/08/2025ص
 - 31مصطفى جابر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  46551 :قيدت فى  2015-12-29برقم ايداع
 13659وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2025ص
 - 32محمد عزب و احمد المغلوي شركة سبق قيدها برقم  55077 :قيدت فى  2016-12-19برقم ايداع
 13328وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/12/2026ص
 - 33الرسولي احمد جوده و شريكه شركة سبق قيدها برقم  59769 :قيدت فى  2017-07-11برقم ايداع
 7153وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/07/2027ص
 - 34ورثة جزارة سلمه شركة سبق قيدها برقم  113034 :قيدت فى  2010-01-05برقم ايداع 220
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/01/2025ص
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 - 35مجدي محمود وشريكة شركة سبق قيدها برقم  1605 :قيدت فى  2007-06-26برقم ايداع 1645
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 36ان ايفنت شركة سبق قيدها برقم  14875 :قيدت فى  2010-12-29برقم ايداع  1341وفى تاريخ
 2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2025ص
 - 37هانى محمد نجيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  14875 :قيدت فى  2010-12-29برقم ايداع
 1341وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/12/2025ص
 - 38محمود محمد احمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  27687 :قيدت فى  2013-09-18برقم ايداع
 7133وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/09/2023ص
 - 39طارق حامد سيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53775 :قيدت فى  2016-10-27برقم ايداع
 11236وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/10/2026ص
 - 40اصبح جمعه حنفي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  58468 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 4957وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 41المصرية للتشيد والبناء وانشاء ورصف الطرق محمد رفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم 1784 :
قيدت فى  2007-07-02برقم ايداع  1831وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 42نصر الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56813 :قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع 2292
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/02/2027ص
 - 43بدوى احمد محمد عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  113196 :قيدت فى 2004-07-20
برقم ايداع  9160وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/07/2024
12:00:00ص
 - 44الجمعيه التعاونيه النتاجيه للحاسبات والنظم-جمعيه تعاونيه انتاجيه طبقا لحكام القانونرقم 110لسنة 75
والقرار الجمهورى رقم 890لسنة  73والقرار الوزارى رقم 33لسنة 76شركة سبق قيدها برقم 113197 :
قيدت فى  2012-07-18برقم ايداع  13631وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 17/07/2027ص
 - 45جمال عبد المغنى عمار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  113258 :قيدت فى  2010-02-01برقم
ايداع  1766وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/01/2025
12:00:00ص
 - 46رمضان محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  54017 :قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
 11626وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/11/2026ص
 - 47تعديل السم للتجارى للشركه الى حازم عبدالعال محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم 113657 :
قيدت فى  2012-06-18برقم ايداع  3030وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 48اصبحت اسامه علي عبده محمود الجمال و شريكته شركة سبق قيدها برقم  1465 :قيدت فى
 2007-06-21برقم ايداع  1495وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2027ص
 - 49صديق اسماعيل صديق خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  53731 :قيدت فى 2016-10-26
برقم ايداع  11154وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/10/2026
12:00:00ص
 - 50ياسر صابر احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  57990 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 4196وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2027ص
 - 51بليغ احمد احمد سلطان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2471 :قيدت فى  2007-07-24برقم ايداع
 2573وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/07/2027ص
 - 52محمد علي حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  2494 :قيدت فى  2007-07-25برقم ايداع
 2600وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/07/2027ص
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 - 53محمد فرحات ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  45472 :قيدت فى  2015-11-17برقم ايداع
 11093وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/11/2025ص
 - 54عزه جلل ابراهيم و شريكتها شركة سبق قيدها برقم  55070 :قيدت فى  2016-12-19برقم ايداع
 13320وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/12/2026ص
 - 55شركة العصفورى لبيع وتجارة الدرجات البخارية والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم 907 :
قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع  821وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 56تعديل اسم الشركه ليصبج مجدي احمد حسن الليثي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  49036 :قيدت
فى  2016-03-28برقم ايداع  3695وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/03/2026ص
 - 57جمال الدين محمد محمد الخشن وشركاة شركة سبق قيدها برقم  50570 :قيدت فى 2016-05-25
برقم ايداع  6128وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/05/2026
12:00:00ص
 - 58طارق سيد محمد سيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  53524 :قيدت فى  2016-11-17برقم ايداع
 10810وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/11/2026ص
 - 59احمد علوانى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57281 :قيدت فى  2017-03-20برقم ايداع 3051
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2027ص
 - 60ابراهيم حليم ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  36511 :قيدت فى  2014-10-29برقم ايداع
 10742وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/10/2024ص
 - 61شركة عمر محمد عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  54216 :قيدت فى 2016-11-14
برقم ايداع  11928وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/11/2026
12:00:00ص
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