جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة السماعيلية 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
 - 1محمد سعيد السيد عبدالحق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2637
ورقم قيد  23081محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمة-
البعالوه الصغرى -بملك /حسن محمد فتحى
 - 2ساره مصطفى على بخيت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2639
ورقم قيد  23082محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية الحلوس-
امام مسجد الرحمن -بملك /سليمان محمد حسين
 - 3ساره جمال السعيد متولي تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2641
ورقم قيد  23083محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير -شارع الخلفاء
الراشدين بملك//ايمن ذكي سعيد
 - 4خالد تاج الدين عباس حلمى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2642
ورقم قيد  23084محل رئيسى عن تجارة احذية ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد 74 -حى الزهور امام
الدنيا بخير  -بملكه
 - 5على احمد ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2644
ورقم قيد  23085محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السماعيلية فناره -المجاوره بجوار
مدرسة الفاروق -بملك /حسن السيد حسين
 - 6محمد عبدالحي السيد مرعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2645
ورقم قيد  23086محل رئيسى عن توزيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السماعيلية فناره -ش القنال
امام شاطئ الرفيرا بملك//ابراهيم محمد عبدالحي
 - 7اسامه فتحى الهادى عبدالهادى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2650ورقم قيد  23087محل رئيسى عن معلف تربية وتجارة المواشى (تسمين والبان) ,بجهة محافظة
السماعيلية ابوصوير -ابوصوير الجديدة 113 -عزبة ابوالحسن -بملكه
 - 8سالم محمود سليمان يمانى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2651
ورقم قيد  23088محل رئيسى عن مكتبة وخردوات ,بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -ش المنصورة-
بملك /فتحيه محمد سليم
 - 9احمد عبدالموجود عطا ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2652
ورقم قيد  23089محل رئيسى عن تجارة خضار وفاكهه بالجمله ,بجهة محافظة السماعيلية مدينة المستقبل-
نصف محل رقم  76بسوق الجمله الجديد -بملكه
 - 10عدوى ابراهيم محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2654
ورقم قيد  23090محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى ,بجهة محافظة السماعيلية مدينة المستقبل -عمارات
مجلس المدينة عماره  -19رقم  9مدخل أ  -بملكه
 - 11محمد عبدالرحمن على عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2657ورقم قيد  23091محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة السماعيلية فايد -الشارع الجديد بجوار
كساب للشعه -بملك /عمرو محمد على
 - 12تامر حلمي السيد سالم فرج تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2659
ورقم قيد  23092محل رئيسى عن تجاره بقالة بالقطاعي (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية البهتيني
144ش بجوالر بنك بلوم وبرج الفاتح بملك//حلمي السد سالم
 - 13مريم علي احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  2667ورقم
قيد  23094محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم ش طنطا
والعشريني بملك//محمد عبدالفتاح السيد
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 - 14ناهله محمد على محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2670
ورقم قيد  23095محل رئيسى عن تجارة عطارة وعلفة ,بجهة محافظة السماعيلية حى السلم 154 -ش
احمد صقر والمنصورة -بملك /محمد عبدالعال محمد
 - 15منى حنيدق الشاطر على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2671
ورقم قيد  23096محل رئيسى عن مكتب تأجير معدات ثقيلة ,بجهة محافظة السماعيلية طريق السماعيلية
بورسعيد -ك  11البر الغربى -بملك /سامى محمد على
 - 16سماح احمد ابراهيم حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2674
ورقم قيد  23097محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -الرياح -نمره
 -3بملك /ايمن محمود عطيه
 - 17هيثم محمد محمد الطاهر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2676
ورقم قيد  23098محل رئيسى عن تجارة وتوزيع اضافات اعلف ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -حى
السلم امام مدرسة الصنايع -بملك /طاهر محمد الطاهر احمد
 - 18شريف يسن سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  2677ورقم
قيد  23099محل رئيسى عن تجارة مراتب جاهزه ,بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير البلد ش المعاهدة
بملك//اسماعيل السيد عوض
 - 19اميره ابوالمجد عبدالرحيم محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2695ورقم قيد  15241رئيسى آخر عن مشغل خياطه ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد 3 -ش امرؤ
القيس -حي الصفا -بملك //علي ابراهيم محمد
 - 20حلمى مصطفى حلمى عبدالمعطى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2681ورقم قيد  23100محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة (دون النترنت وتوريد العمالة),
بجهة محافظة السماعيلية ك  -2عزبة عبدالرحيم -بملك /علء عبدالراضى
 - 21عمرو محمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2684
ورقم قيد  23101محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية
ابوسلطان -الدريسه -بملك /هدير خالد احمد
 - 22سمر احمد عبدالعليم حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2686
ورقم قيد  23102محل رئيسى عن ورشة خراطة ,بجهة محافظة السماعيلية ابوعطوه -ابوشحاته بجوار
مدرسة التجارة -بملك /عقل محمد
 - 23ايمن ابراهيم محمد حسنين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2690
ورقم قيد  23103محل رئيسى عن مكتب توريد مواد بناء ,بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -السبع ابار
الغربيه -بملك //صلح الدين السيد
 - 24محمد احمد محمود عبدربه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2696
ورقم قيد  23104محل رئيسى عن بيع وتاجير فساتين زفاف (اتيليه) ,بجهة محافظة السماعيلية المدينة 66 -
حارة عبدالحميد متفرع من الجمهورية -بملك /حوريه محمد منصور
 - 25احمد عبد الحليم علي محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2697ورقم قيد  23105محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية
الشيخ زايد -قطعه  7بلوك - 50ارض الجمعيات -بملك //عبد الحليم علي محمود
 - 26مجدي منير حبيب بشاي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2698
ورقم قيد  23106محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر 236
ش البحري والستاد بملك//منير حبيب بشاي
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 - 27محمود هشام عبدالبارى محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2701
ورقم قيد  23107محل رئيسى عن بيع عصائر وحلويات ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -محل رقم 1
عقار رقم  41حى الزهور بجوار الفلسطينى بملك /ماجد رجب محمود
 - 28أحمد كمال أحمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  2702ورقم
قيد  23108محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه (دون النترنت وتوريد العماله),
بجهة محافظة السماعيلية ابو عطوة -الدبابات -امام مبني الدبابات -بملك //كمال احمد حسن
 - 29عيد على غريب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  2704ورقم
قيد  23110محل رئيسى عن تجارة تحف وانتيكات (جملة وقطاعى) ,بجهة محافظة السماعيلية المدينة -ش
السكندرية -امام العالمية بملك /عل عبدالعال محمد
 - 30ابتسام محمد سليمان حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2720
ورقم قيد  22624رئيسى آخر عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمة  -ابونشابه -
بملك /رضا صبحى عامر
 - 31ماهر محمد راجح احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2707
ورقم قيد  23111محل رئيسى عن تجارة مبيدات واسمده وبذور زراعية ,بجهة محافظة السماعيلية القنطره
شرق -قرية التقدم -بملك /السيد زكريا عبدالحفيظ
 - 32محمد حمدى عبدا رياض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2708
ورقم قيد  23112محل رئيسى عن مغسلة سجاد ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -حى الزهور -قطعه
رقم  3جمعية السكان محل  4بملك /حنان احمد مسعد
 - 33اكرم محمود فتحي محمد السروجي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2715ورقم قيد  23113محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير  -ش
احمد عرابي  -امام الضرائب العامه  -بملك //خالد شعبان علي
 - 34محمد احمد مهدي عبد المنعم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2721ورقم قيد  23114محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمه -ابو
نشابه  -منشيه الزهراء -بملك //احمد مهدي عبد المنعم
 - 35هويدا السيد محمد سالم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2722
ورقم قيد  23115محل رئيسى عن مكتب اعمال نظافه واباده حشرات ,بجهة محافظة السماعيلية القنطرة
غرب  -ش ابو رشيد  -بملك //محمد سويلم سليمان
 - 36رشا على منصور محمد عوض ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  2725ورقم قيد  23117محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين
الجديدة -الدواويس -بملك /ياسر فريد ابراهيم
 - 37غريب علي يوسف عبدالظاهر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2733ورقم قيد  21588رئيسى آخر عن تجاره بقاله وعلفه بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية البلبسه -
شارع التوادر -بملك//عزام علي ابراهيم علي
 - 38اسراء محمد مصطفى محمد على تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2727ورقم قيد  23118محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية
حى السلم -ارض الجاويش -ش عبدالحليم محمود -امام مسجد سامح بملك /فرج سليم حسن
 - 39سامى محمد عيد عواد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2731
ورقم قيد  23119محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية ابو بلح-
كوبرى سيناء بجوار مسجد الرحمن -بملك /احمد عبدالرحمن ابراهيم
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 - 40شاهر جمال خليفه فرغلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2734
ورقم قيد  23120محل رئيسى عن مشغل خياطة ,بجهة محافظة السماعيلية القنطرة شرق -عزبة ناصر -
بملك /جمال خليفة فرغلى
 - 41هبه علي قطب مرسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  2735ورقم
قيد  23121محل رئيسى عن تجاره اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة السماعيلية البهتيني -عقار رقم - 8
بملك //عصام احمد محمد
 - 42مجده جابر علي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  2736ورقم
قيد  23122محل رئيسى عن معرض لتجاره الجهزه الكهربائيه ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد-
المرحله الخامسه -محل رقم  5عماره - 9بملك  //السيد سليمان محمود
 - 43السيد محمد السيد عبد الرازق تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2737ورقم قيد  23123محل رئيسى عن تجاره موتوسيكلت وتكاتك مستعملة ,بجهة محافظة السماعيلية
التل الكبير -تل البلد  25-ش الفدائيين-بملك //ايه خالد مصطفي
 - 44علي سعيد علي علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  2739ورقم
قيد  23124محل رئيسى عن تجاره خضار وفاكهه بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -عزبه
العطاره الواصفيه  -بملك //سعيد علي علي
 - 45عمر خلف ابو الوفا احمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2740ورقم قيد  23125محل رئيسى عن تعبئه مواد غذائيه ,بجهة محافظة السماعيلية البلبسه  -ش احمد
علي -حي العبور  -بملك //خلف ابو الوفا احمد عثمان
 - 46مني ابراهيم السيد حسين ادم تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2748ورقم قيد  20323رئيسى آخر عن تجاره خامات اعلف ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة
ابو وهبه خلف عمارات ام عزام بملك//محمد فتحي سليمان - 47مصطفي عزت مصطفي علي القزاز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  2773ورقم قيد  22316رئيسى آخر عن مزرعه تسمين دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية عين غصين
بجوار كوبري ابو عرقيه -بملك //محمد مسعد احمد - 48مروه عبد السميع عثمان عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  2745ورقم قيد  23126محل رئيسى عن معلف تربيه وتجاره مواشي ,بجهة محافظة السماعيلية
القصاصين الجديده -ام عزام -بر ايمن ترعه السماعيليه -بملك //عماد المتولي عثمان
 - 49حمديه محمد حسين عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2749
ورقم قيد  23127محل رئيسى عن مخبز افرنجى ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة -ش
المعاهده -بملك /رسميه احمد السيد
 - 50فتحي حسين اسماعيل حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2754ورقم قيد  23128محل رئيسى عن تجاره اكسسوارات وهدايا ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم
 173ش الدقهليه -بملك //فوزية عطيه ا محمود - 51محمد ابراهيم سالمان سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2757
ورقم قيد  23129محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى(سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية القنطره
غرب -ابوصبيح -بملك /احمد ابراهيم سالمان
 - 52صالح عبدالرحيم عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2760ورقم قيد  23131محل رئيسى عن محل جزارة ,بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب -شارع
المل -بملك /سعيد عبدالرحيم عباس
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 - 53شريف محمد محمد محمد الصادق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2767ورقم قيد  23132محل رئيسى عن عنبر دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمة -طريق
الكسارة -المجاهدين العرب بملك /احمد محمد محمد
 - 54ايمان حسين سليم غانم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  2770ورقم
قيد  23133محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السماعيلية منطقه التعاون وجبل مريم -
عزبه ناصر -امام سنتر مروان للملبس -بملك //ايمن حسين سليم
 - 55صيدليه د/كيرلس شفيق فوزي ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  2771ورقم قيد  23134محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 217ش
دمنهور بملك//محروص ابوالمجد حسن
 - 56محمد احمد زينهم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 2785
ورقم قيد  18260رئيسى آخر عن عنبر دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -ك  90طريق مصر
السماعيليه الصحراوي -المنايف -بملك //محمد عبد العاطي توفيق
 - 57محمود معوض عبد الرحيم عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  2782ورقم قيد  18972رئيسى آخر عن تقديم مشروبات ساخنه وفواكه ,بجهة محافظة السماعيلية
المدينه  36-ش عمرو بن العاص -بملك //عبد الصبور سعد
 - 58محمد ابراهيم احمد محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2786ورقم قيد  23135محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه واستزراع الراضي
الصحراويه ,بجهة محافظة السماعيلية عين غصين -عين غصين الغربيه بجوار الوحده الصحيه -بملك //احمد
ابراهيم احمد
 - 59احمد محمود عبدالجواد على تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 2787
ورقم قيد  23136محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب -ش مصر -بملك /محمد
محمد ابراهيم
 - 60علي فرحان محمد سلمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2790
ورقم قيد  23137محل رئيسى عن معلف تربيه مواشي ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة -الكوع
بملك //سويلم مسلم سويلم - 61عبدا محمد محمد عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2791
ورقم قيد  23138محل رئيسى عن كافيتريا وشاطئ عام ,بجهة محافظة السماعيلية فايد -طريق القنال فناره
العمده بملك//محمد محمد عبدالجواد
 - 62هويدا ربيع محمد جمال الدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2792ورقم قيد  23139محل رئيسى عن تجارة بقاله بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير  -محل
بالدور الرضي  -العالي الشارع الجديد -السبع ابار الشرقيه -المنايف -بملك //سعاد حسين سالم
 - 63رشوان للمقاولت وتشطيبات والتوريدات العامه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2798ورقم قيد  23140محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتشطيبات
وتوريدات عامه (دون النترنت وتوريد العماله) ,بجهة محافظة السماعيلية الفرنج  7 -شارع كليوباترا امام
مدرسه فاطمه الزهراء -بملكه
 - 64عبير مهدي محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2799
ورقم قيد  23141محل رئيسى عن بقاله بالقطاعي (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين
الجديده -نزله ام حبيب -بملك //محمد سليم حسن
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 - 65سعد الدين حامد محمد عبد اللطيف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2800ورقم قيد  23142محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي (سوبر ماركت ) ,بجهة محافظة السماعيلية
ابو عطوه -قريه ابو شحاته -عزبه ورتل -بملك //عبده حامد محمد
 - 66ايمن مصطفي متولي السيد علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2802ورقم قيد  23144محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه (دون النترنت وتوريد العماله),
بجهة محافظة السماعيلية حي السلم  20-ش ابو الخير -بملك //مهجه كمال عبد الفتاح
 - 67العربى السيد حسين احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2806
ورقم قيد  23145محل رئيسى عن بيع منتجات البان ,بجهة محافظة السماعيلية حى السلم -شارع الجمهورية
بجوار مخبز العدوى -بملك /حمدى محمود محمد
 - 68مصطفي حسن عوده عيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2807
ورقم قيد  23146محل رئيسى عن تجاره مبيدات واسمده وبذور ,بجهة محافظة السماعيلية ابوسلطان  -ش
الترعه بجوار كوبري ابوعكر بملك//مني حامد محمد
 - 69محمد عاطف محمد رفاعى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2814ورقم قيد  23147محل رئيسى عن تجارة خردة ,بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب -بجوار
الموقف الجديد -بملك /مصطفى سيد هديب
 - 70ابراهيم محمد ابراهيم بغدادى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2820ورقم قيد  23150محل رئيسى عن تقديم مشروبات ساخنة وباردة ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ
زايد -محل رقم  1عماره رقم  7مدخل أ عمارات عبدون بملك /احمد خالد عنتر
 - 71سحر فايز نمر ضامن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  2823ورقم
قيد  23151محل رئيسى عن تجاره ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -شارع
الجباسات -ابو خليفه -بملك //محمد علي حنيدق
 - 72ريهام سلمه محمود عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2834
ورقم قيد  23152محل رئيسى عن مطعم وجبات غذائية(مطعم عام) ,بجهة محافظة السماعيلية فناره المحجر
بملك//سلمه محمودعبدل
 - 73السيد رفعت السيد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2838
ورقم قيد  23153محل رئيسى عن مطعم تجهيزات بيتزا ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير امام كوبري
التل بملك//محمد جمال محمد
 - 74ايه عبدا عبد ربه عبدا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2842
ورقم قيد  23154محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السماعيلية المدينه  -محل رقم 5
عقار رقم  30ش اسماعيل سري -بملك //محمد عبد العزيز محمد
 - 75حسين سليمان عايد غانم تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2846
ورقم قيد  23155محل رئيسى عن تجارة محمصات وتسالي ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم  162-ش
الدقهليه -بملك //علي عايد عتيق
 - 76هاشم رمضان دردير سيد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2849
ورقم قيد  23156محل رئيسى عن تجاره بقاله تموينيه ,بجهة محافظة السماعيلية فايد -الشارع الجديد -بجوار
قريه البركه -بملك //محمود السيد محمد
 - 77محمد احمد صفر محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  2858ورقم
قيد  23157محل رئيسى عن دراي كلين (مغسله ملبس وسجاد) ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -قطعه
 7بلوك  1ارض الجمعيات  -بملك //احمد صفر محمد
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 - 78محمد عباس عمر كريم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2859
ورقم قيد  23158محل رئيسى عن تجاره خضار وفاكهه بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية طريق
البلجات -التعاون -بجوار ورشه مرسيدس -بملك //عبدا احمد التجاني
 - 79مي عاطف سعد علي زايد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2864
ورقم قيد  23159محل رئيسى عن مكتب توريد وتصنيع مستحضراتى طبيه لدي الغير ,بجهة محافظة
السماعيلية المدينه شقه بالدور الثامن عقار رقم141ش عراب والتحرير بملك//عزالدين محمد الطاهر
 - 80زينب السيد علي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2871
ورقم قيد  23161محل رئيسى عن تكرير وخلط وتعبئه ومعالجه واعاده تدوير مخلفات الزيوت المعدنيه ,بجهة
محافظة السماعيلية التل الكبير  -طريق السماعيليه الصحراوي -امام مزارع الهبه -بملك //جمال احمد محمد
 - 81احمد خالد عبدالمطلب اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2873ورقم قيد  23162محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -ش
احمد عرابى -بملك /خالد عبدالمطلب
 - 82دنيا السعيد داود عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2878
ورقم قيد  23163محل رئيسى عن مركز تنميه البشريه(فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه) ,بجهة محافظة السماعيلية الفرنج 22ش المام علي بملك//ورثه صالح عبدا
 - 83ريهام صابر عيسى محمد علم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2879ورقم قيد  23164محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى ,بجهة محافظة السماعيلية سرابيوم -المنشية
الجديدة -بجوار جامع المنشية -بملك /اسلم جابر محمد
 - 84وفاء سيد احمد امام تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  2880ورقم
قيد  23165محل رئيسى عن تجاره ملبس اطفال ,بجهة محافظة السماعيلية المدينه 105ش سعدزغلول محل
رقم  1بملكها
 - 85عصام نصار محمد عبد الرحيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2881ورقم قيد  23166محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي (سوبرماركت ) ,بجهة محافظة السماعيلية
حي السلم  55-ش المستشفي -تقاطع علي مبارك -بملك  //احمد محمد محمد حفني
 - 86على فرغلى على عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2882
ورقم قيد  23167محل رئيسى عن بيع وتجهيز مأكولت شعبية ,بجهة محافظة السماعيلية المدينة 147 -ش
الحرية بملك /فرغلى على عبدالعال
 - 87هانى مصطفى محمد التهامى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2884ورقم قيد  23168محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائية ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -ع
 26ج محل رقم  9المرحلة السابعة بملك /حسنى محمود محمد
 - 88احمد عبد ا مصطفي عبد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2889ورقم قيد  23169محل رئيسى عن توريد مواد غذائيه ومقاولت عموميه ,بجهة محافظة السماعيلية
المحطه الجديده -ش الهرام -بجوار فرن دهب -بملك //محمود محمد محمد
 - 89محمد سالم عبد النبي عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2894
ورقم قيد  23170محل رئيسى عن تجاره خضار وفاكهه بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية فايد -سرابيوم -
الشارع التجاري -بجوار مخبز الرحمه  -بملك //ابراهيم حسن سالم
 - 90ثناء عبد العظيم الشوادفي احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2896ورقم قيد  23171محل رئيسى عن تجارة بقاله بالقطاعي (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية
المدينه -ش سعد زغلول -بجوار خالد الجداوي -بملك //محمد حشمت ابو جامع

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

Page 8 of 39

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 91عبدالعلم يونس محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2897ورقم قيد  23172محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة السماعيلية فايد -ش فريد ندا -بملك/
اسلم محمد السيد
 - 92رشا جمال ابراهيم محمد عبدل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2898ورقم قيد  23173محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد ارض
الجمعيات بلوك 39/71بجوار سوبر ماركت الحجاز بملك//مصطفي علي حسن
 - 93اكرامي سيد محمد مرسي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2899
ورقم قيد  23174محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية ابو
عطوه -شارع العشريني -امام نقطه ابو عطوه-بملك //سيد محمد مرسي
 - 94جمال فتحى بكر عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2901
ورقم قيد  23175محل رئيسى عن معلف مواشى (تسمين والبان) ,بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير-
عزبة البلبسة -ابو خروع -بملك /حمدى فتحى بكر
 - 95سيد محمود حسن رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2902
ورقم قيد  23176محل رئيسى عن مشغل ملبس جاهزة ,بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -عزبه
الصعايده  -بملك //ربيع ابو بكر
 - 96فهمى مصباح فهمى مصباح سليم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2903ورقم قيد  23177محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية (دون النترنت وتوريد العمالة) ,بجهة
محافظة السماعيلية عرايشية مصر 45 -ش فاروق -بملك /احمد الشحات
 - 97احمد مصطفى محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2910ورقم قيد  23178محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة السماعيلية فايد -ميدان المحطة-
بجوار جزارة شاكوريا -بملك /عبدالعزيز على محمد
 - 98حسانين محمود عزب محمود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2911ورقم قيد  23179محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم
 36ش العشريني -بجوار طيبه -بملك //مجدي رشاد صالح - 99احمد محمد قناوي عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2913
ورقم قيد  23180محل رئيسى عن تجارة مهمات مكتبيه (مكتبه دون التصوير ) ,بجهة محافظة السماعيلية
حي السلم -عقار رقم  60شارع - 227من شارع شبين الكوم -بملك //مصطفي محمد عبد الصادق
 - 100عادل فكرى كيلنى عبدا تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2917
ورقم قيد  23181محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -ارض
الجمعيات -قطعة 2بلوك  10جمعية العباسى -بملك /امل ابراهيم عطيه
 - 101منار ابراهيم عبدا محمد علوان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2920ورقم قيد  23182محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس ,بجهة محافظة السماعيلية التل اللكبير-
الغرابوه -بملك /ناجى الزعفرانى دياب
 - 102احمد مالك شاهين حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2924
ورقم قيد  23183محل رئيسى عن معلف مواشي (تسمين وحلب ) ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -
ابو عاشور -بملك //مالك شاهين حسن
 - 103مصطفي عبدالعزيز عبد الرحمن حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2926ورقم قيد  23184محل رئيسى عن معرض لتجارة الموتوسيكلت ,بجهة محافظة السماعيلية
القصاصين الجديده  -بر ايمن ترعه السماعيليه -عزبه صبري  -بملك //محمد السيد صلح
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 - 104سماح محمد الصادق محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2928ورقم قيد  23185محل رئيسى عن شواية سمك ,بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير -شارع النادى
الواصفية -بملك /عصام السيد الصادق
 - 105محمد نصر عبدالستار محمد عبدالعظيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2933ورقم قيد  23186محل رئيسى عن مطعم مأكولت شعبية ,بجهة محافظة السماعيلية البلبسه-
ش المروه -بجوار محل البلسى -بملك /سليمان بشير محمد
 - 106عيد السيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2934
ورقم قيد  23187محل رئيسى عن تجميع اللبان (دون التصنيع ) ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين
القديمه -العهده -بملك //نوال محمد سليم
 - 107السيد محمود السيد محمد الزاملى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2935ورقم قيد  23188محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى ,بجهة محافظة السماعيلية ابوعطوه-
ابوشحاته -بملك /حسن محمد
 - 108ساره مصطفى على بخيت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2951
ورقم قيد  23082رئيسى آخر عن بيع عصائر ومشروبات ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد  129-ش 7
منطقه البلح -بملك //محمد السيد عبد العزيز
 - 109ام هاشم محمد عبده كيوان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2946
ورقم قيد  23189محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعي (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية حى
السلم 25 -ش المنصورة بعد العشرينى -ناحية الغابة -بملك /احمد ابراهيم
 - 110ماجدة حسين شافعي حسنين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2954
ورقم قيد  23191محل رئيسى عن مغسله سجاد ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -قطعه  28بلوك و -
منطقه الصفا -بملكها
 - 111محمد جمال عيسى على تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2956
ورقم قيد  23192محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -ش الترعه
الروض -بملك /حسين حسن على
 - 112سالم عبده سالم حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2958
ورقم قيد  23193محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت عامه (دون النترنت وتوريد العماله) ,بجهة
محافظة السماعيلية المحسمه القديمه -السويدات  -بملك //نجاح علي عبد الرحمن
 - 113اكمل محمد عزت محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2962
ورقم قيد  18268رئيسى آخر عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير خلف
محطه المياه بملك//محمد السيد يوسف
 - 114ايمان محمد محمد حرك تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2964
ورقم قيد  23194محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي (سوبر ماركت ) ,بجهة محافظة السماعيلية حي
السلم  235-شارع دمنهور  -بعد العشريني بجوار النور المل للمكفوفين  -بملك //نعمات محمد سلمه
 - 115محمد السيد حسن مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2967ورقم قيد  23195محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة-
عزبة العمده -بملك /عادل السيد عبدالعزيز
 - 116رفاعي موسي محمود محمد رفاعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2970ورقم قيد  23196محل رئيسى عن تجاره الحدايد والبويات ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير
-امام الداره التعليميه -بملك //عواطف محمد السيد
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 - 117احمد محمد احمد حسن يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2971ورقم قيد  23197محل رئيسى عن تحضير وجبات سريعة( كريب ) ,بجهة محافظة السماعيلية التل
الكبير -ش احمد عرابى -بملك /محمود عبدالمنعم محمد
 - 118اسلم احمد عبد الحميد سعد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2983ورقم قيد  23198محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السماعيلية طريق السماعيليه
بورسعيد -ك - 7عزبه ناجي -بملك //السيد حسن امين محمد
 - 119محمد جمال بدرى غيث تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 3000
ورقم قيد  11938رئيسى آخر عن مركز خدمه سيارات  --تشحيم وغسيل سيارات ,بجهة محافظة السماعيلية
ابو عطوه -الدبابات -خلف البنزينه -بملك //جمال بدري غيث
 - 120انتصار فرجاني علي ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2984ورقم قيد  23199محل رئيسى عن ورشه سمكره سيارات ودوكو ,بجهة محافظة السماعيلية حي
السلم ش البحري ودمنهور امام مسجد غوبيه بملك//محمد احمد محمد
 - 121محمد نمر السيد عبد اللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2987ورقم قيد  23200محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية
ابو عطوة -الدبابات -شارع الترب -بملك //ابراهيم سلمه ابراهيم
 - 122ساميه جمال وهبه علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 2993
ورقم قيد  23201محل رئيسى عن تجاره ملبس حريمي واطفال ,بجهة محافظة السماعيلية فايد  -الشارع
الجديد بجوار مسجد عمر بن الخطاب-بملك //رضا عيد سليمان
 - 123محمود عكاشه محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2994ورقم قيد  23202محل رئيسى عن جزارة لحوم ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -محل رقم 2
عماره  18مدخل أ منطقة العلم -بملكه
 - 124محمود اسماعيل حلبي واعر تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2996ورقم قيد  23203محل رئيسى عن كهربائي سيارات ,بجهة محافظة السماعيلية منشيه الشهداء 3ش
طريق بورسعيد املم المقاولون العرب بملك//احمد عبدالرحمن احمد
 - 125ممدوح جابر عبدالحميد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2997ورقم قيد  23204محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي(سوبرماركت) ,بجهة محافظة السماعيلية
حي السلم  57-ش سوهاج -بملك  //حمدي صابر عبد الحميد
 - 126محمد عبدل محمد عبدالحافظ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3001ورقم قيد  23205محل رئيسى عن تجاره خضار وفاكهه بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية طريق
البلجات -التعاون ميدان الملك فهد بجوار ماركت الهنا والمل بملك//علء عبدالهادي عبدالرحيم
 - 127عبدا احمد محمود سليمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3002ورقم قيد  23206محل رئيسى عن شحن بضائع عبر الهاتف( دون النترنت) ,بجهة محافظة
السماعيلية حى السلم 35 -ش الشهيد محمد متولى من ش المستشفى -بملك /طلعت اسحاق
 - 128علي سيد زكي عطا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  3023ورقم
قيد  22481رئيسى آخر عن تجاره عبايات ,بجهة محافظة السماعيلية منشيه الشهداء -محل رقم  2ش
الدريسه المتفرع من سوق الجمعه بجوار السكه الحديد -بملك //نصر ناصر عبد ا
 - 129محمود المدثر بربرى محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3008ورقم قيد  23208محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة (دون النترنت وتوريد العمالة),
بجهة محافظة السماعيلية حى السلم 24 -ش طنطا و ش  -224بملك /المدثر بربرى محمد
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 - 130زين العابدين عبدا سليم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3010ورقم قيد  23209محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه(دون النترنت وتوريد العماله),
بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب شارع الزيان ابوخليفه بملك//عبدا سليم عبدا
 - 131احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3014
ورقم قيد  23210محل رئيسى عن كوافير رجالي ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم  93-ش المخبز
اللي وسيف السلم بملك //زكيه فهمي عطيه
 - 132منصور سعيد سليمان سلمه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3015ورقم قيد  23211محل رئيسى عن تجارة بقالة وحبوب وعلفة ,بجهة محافظة السماعيلية ابوخليفه-
ش الجباسات  -بملك /محمد سعيد سليمان
 - 133اسلم اشرف محمد محمد مصطفي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  3018ورقم قيد  23213محل رئيسى عن معرض لتجاره الثاث ,بجهة محافظة السماعيلية ابو عطوه
الزغابه -بجوار مدرسه العبور -بملك  //سعيد السيد معوض - 134محمود ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3025ورقم قيد  23214محل رئيسى عن ورشه نجاره يدويه ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 55ش
الشهيد احمد عثمان بجوار مسجد الصالحين بملك//مجدي عبدالعليم بدوي
 - 135محمد رجب مصطفى احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 3031ورقم قيد  23215محل رئيسى عن ورشة لحام معادن ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -البعالوه
الصغرى -القصاصين القديمة -بملك /هند محمد عبده
 - 136امال السعيد نعيم عوض صباح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 3032ورقم قيد  23216محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب-
ابوخليفه -بملك /ايهاب عوض على
 - 137أماني محمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 3034
ورقم قيد  23217محل رئيسى عن مكتب التوريدات عموميه(دون النترنت وتوريدالعماله) ,بجهة محافظة
السماعيلية القصاصين الجديدة عرب ابو قاسم بملك/عبدل اسماعيل
 - 138علء اسامه منصور موسى دياب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 3035ورقم قيد  23218محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب -طريق
المير -ابوطفيله -بملك /صبحى الشحات بيومى
 - 139على محمد محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 3040
ورقم قيد  23219محل رئيسى عن اتيليه تفصيل ملبس ,بجهة محافظة السماعيلية حى السلم 30 -ش الخبز
اللى -بملك /محمد احمد عوض
 - 140محمد عبدالحكيم عامر حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 3041ورقم قيد  23220محل رئيسى عن مكتب تصدير وتوريدات عمومية وتوريد حاصلت زراعية (دون
النترنت وتوريد العمالة) ,بجهة محافظة السماعيلية المحسمة القديمة -ابوراضى -بملك /عبدالحكيم محمد
 - 141مصطفى محمود يوسف عبدالعزير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  3046ورقم قيد  23221محل رئيسى عن تجارة التوكتوك ,بجهة محافظة السماعيلية فايد -ش عمر بن
الخطاب -بجوار المعهد الدينى -بملك /احمد جمعه محمد
 - 142انس محمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3051
ورقم قيد  23222محل رئيسى عن تجاره انظمة الري الحديث ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير  -وادي
الملك -بملك //محمود السيد محمد
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 - 143امنيه حسين ابراهيم حسين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3052
ورقم قيد  23223محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -الظاهريه-
بملك /محمود السيد عبدالغنى
 - 144نورا السيد علي محمد ضيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3054ورقم قيد  23224محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين
الجديده  -ش المعاهده  -بملك //رفعت السيد عليوه
 - 145رشا سعيد على حسن كلبو تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3056
ورقم قيد  23225محل رئيسى عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير -السبع
ابار الغربية -البر الثانى -بملك /عبدالرحمن عبدالهادى
 - 146رمضان احمد محمد محمد حماده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  3060ورقم قيد  23226محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى (سوبر ماركت) ,بجهة محافظة
السماعيلية سرابيوم -ابوسميحه -بجوار كوبرى ابوسميحه -بملك /خضره محمد عبدالرحمن
 - 147احمد محمد احمد سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3061
ورقم قيد  23227محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -ارض الجمعيات -
بلوك  30قطعه - 12بملك //محمد محمد عبد السميع
 - 148محمد مختار محمد عبد اللطيف تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3063ورقم قيد  23228محل رئيسى عن تجاره بقاله بالقطاعي ,بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -
المنايف -عزبه راشد-السماكين -بملك //ابراهيم صالح السيد
 - 149كريمه السيد محمد درويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3066
ورقم قيد  23229محل رئيسى عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة السماعيلية نفيشه  -ش
الشعراوي بجوار مسجد الشيخ عبده  -بملك //محمد سيد عمار
 - 150محمد مصيلحى عبدالحميد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  3068ورقم قيد  23230محل رئيسى عن تجارة بقالة بالقطاعى ,بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير-
ك  7طريق بورسعيد عزبة ابوناجى -بملك /ابراهيم احمد ابراهيم
 - 151سندس رضا حمدي حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3069
ورقم قيد  23231محل رئيسى عن تدليك ومساج (صاله العاب رياضية) ,بجهة محافظة السماعيلية حي
السلم 27ش العشريني امام مسجد فجر السلم بملك//صلح عبدالرحيم
 - 152احمد حماد محمد علي عبد الحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3071ورقم قيد  23232محل رئيسى عن تقديم مشروبات ساخنه ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد-
ارض المزادات -بجوار المدرسه المعماريه -بملك //صديق ابراهيم صديق
 - 153عبدالرحمن كيلني محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3072ورقم قيد  23233محل رئيسى عن ورشه خراطه ,بجهة محافظة السماعيلية حي السلم  39ش
سوهاج بملك//حسن عبدالعال عبدالحق
 - 154محمد السيد عبد الرحمن عبد الجليل تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3075ورقم قيد  23234محل رئيسى عن تجاره بقاله تموينيه ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده
خنيفر  -بملك //رجاء عبد الحميد سليمان - 155سمر سالم سالمان عيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3080
ورقم قيد  23235محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات (دون النترنت وتوريد العماله ) ,بجهة
محافظة السماعيلية عين غصين -عين غصين الغربيه  -طريق الحماده  -بملك //حمدي سعيد محمد
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 - 156محمد بيومي للمقاولت والتوريدات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  3082ورقم قيد  23236محل رئيسى عن مكتب/مقاولت عمومية وتوريدات عامه(دون النترنت توريد
وعماله) ,بجهة محافظة السماعيلية قمه فايد بجوار ورشه  409مركبات بملك /ياسر السيد سليمان
 - 157حسين احمد حسين علم الدين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3090ورقم قيد  23237محل رئيسى عن تحضير وتجهيز ماكولت شعبية ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ
زايد -محل رقم  5عماره رقم  6المرحلة السابعة -بملك /ليلى صليب داود
 - 158صابرين أحمد غريب أحمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3091ورقم قيد  23238محل رئيسى عن تجهيز وبيع مأكولت صيني ,بجهة محافظة السماعيلية البهتيني -
شارع محمد علي برج خضير  -بجوار بنك بلوم  -بملك //محمد احمد عبد السلم
 - 159عبدالمنعم مصطفى على محمد سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  3092ورقم قيد  23239محل رئيسى عن كافيه ومطعم ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -الدوحه-
بجوار مبنى الغاثة -ش الكهرباء -بملك /ورثة احمد سمير
 - 160محمد صابر حمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 3095
ورقم قيد  23240محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة السماعيلية المدينه 46ش حسين
حجازي بملك//سيدعبدالسلم
 - 161مرفت السيد محمد اسماعيل رماضى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  3099ورقم قيد  23241محل رئيسى عن بيع العاب ترفيهية (دون اللعاب النارية) ,بجهة محافظة
السماعيلية الشيخ زايد -محل رقم  2عماره  2مساكن عبدالرحمن  -بملكها
 - 162محمود السيد متولي عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3100ورقم قيد  23242محل رئيسى عن معرض لتجاره السيارات وتوكيلت تجاريه ,بجهة محافظة
السماعيلية الشيخ زايد  -عقار رقم  176شارع التجاري  -المنطقه الرابعه  -بملك //محمد عبد المنعم
 - 163شهاب محمد غباشي محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3105ورقم قيد  23243محل رئيسى عن معلف تربيه مواشي (تسمين  ---حلب) ,بجهة محافظة السماعيلية
فايد -فناره  -بملك //وائل السيد محمد
 - 164هاجر مملوك التهامي راشد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3108ورقم قيد  23244محل رئيسى عن بيع حلويات ,بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد  47 -حي
الزهور  -بجوار مستشفي المل  -بملك //هبه ا محمد عبد الستار
 - 165ياسر مجدى ياسر ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 3111
ورقم قيد  23245محل رئيسى عن تجارة علفة ,بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة -نزلة الكوع-
بملك /مجدى ياسر
 - 166احمد حسانين كمال الدين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 3113
ورقم قيد  23246محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوكيلت تجاريه ,بجهة محافظة السماعيلية
طريق البلجات  725طريق عماره السياحي بجوار جمعيه الشبان المسلمين بملك//حسانين كمال الدين
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فروع الفراد
 - 1رحاب سمير فهمى محمد البهى قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  2780ورقم قيد  12972محل فرعى
عن مكتب توريد مواد بناء بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر  39-ش العرايشيه والسودان -بملك //هاله سيد
احمد
 - 2محمد رشدي السيد محمد قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  3088ورقم قيد  19812محل فرعى عن
ورشه نجاره بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -البياضيه -بملك //محمود احمد دياب

قيود الشركات
 - 1محمود فتحي محمد عروق وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  2660ورقم قيد  23093مركز عام عن تقديم مشروبات ساخنه ومخبوزات جاهزه بجهة محافظة
السماعيلية الشيخ زايد -قطعه رقم 11حي الزهور بملك//ماجد وملك ومنال سمير
 - 2محمود خالد وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 2703
ورقم قيد  23109مركز عام عن مقاولت عموميه وتوريدات عامة بجهة محافظة السماعيلية حي السلم
171ش المنصورة بملك//محمد محمود محمد
 - 3وليد سمير محمد قنديل وشريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 2723ورقم قيد  23116مركز عام عن مكتب توريدات عامه ومقاولت عموميه بجهة محافظة
السماعيلية المدينه شقه 14دورثالث 58ش صلح سالم برج القرعلي بملك//محمد ابراهيم الحوت
 - 4شركه ورثه غريب حسين شركة رأس مالها  2,125.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 2759ورقم قيد  23130مركز عام عن مخبز بلدى بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير -السبع ابار
الغريبه عزبة ابوسلطان بملك//حسين السيد حسين
 - 5معتز عبدالمحسن حسن سالم وشركاه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  2801ورقم قيد  23143مركز عام عن تجاره هدايا وخردوات بجهة محافظة السماعيلية
ابوعطوه -وحده 6الدور الرضي كارفور الكورنيش الجديد بملك//شركه ماف لتجهيز واداره الهايبر ماركتس
 - 6اسلم فتحي عبدا علي وشركاه شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 2816ورقم قيد  23148مركز عام عن مكتب لداره وتشغيل الفنادق بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه
مصر 46ش بورسعيد بملك//احمد شمس الدين علي
 - 7عمرو عبد الرزاق وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 2867ورقم قيد  23160مركز عام عن المقاولت العامه والتوريدات وتجاره مواد بناء بجهة محافظة
السماعيلية الشيخ زايد 61 -حي الزهور -بملك //احمد احمد شامي
 - 8ورثه صبري عطا يونس عنهم /احمد صبري عطا يونس وشركاه شركة رأس مالها  5,000.000قيدت
فى  2022-06-20برقم ايداع  2949ورقم قيد  23190محل رئيسى عن مخبز بلدى بجهة محافظة
السماعيلية ابوصوير -الواصفيه عزبه خلف بملك//مني علي عليوه
 - 9سعيد محمود بدر وشركاه شركة رأس مالها  16,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 3004ورقم قيد  23207مركز عام عن مطعم وكافيه بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -قطعه رقم
 10بلوك (ل) حي الدوحه تقسيم  24اكتوبر -بملك  //محمد رجب مصطفي
 - 10محمد عوض ا حسن كشك وشريكاه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  3017ورقم قيد  23212مركز عام عن مقاولت العامة والتوريدات عموميه بجهة محافظة
السماعيلية حي السلم ش الغابه قطعه رقم4شقة بالدور الرضي بملك//محمد عوض ا كشك
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فروع الشركات
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محو  -شطب
 - 1عبد الهادى محمود سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1662قيد فى  2017-02-07برقم ايداع 331
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل الغاء فرع
 - 2الهام شوادفى حسن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1133قيد فى  2009-03-08برقم ايداع 294
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل وفاة التاجر
 - 3سامى امين امين احمد عدايل تاجر فرد سبق قيده برقم  11332قيد فى  2017-05-07برقم ايداع 1104
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 4شريف محمد فاروق امين عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  13721قيد فى  2018-06-26برقم ايداع
 2035وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 5فاطمه عبدالعال السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19009قيد فى  2020-11-11برقم ايداع 3538
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 6عليه عبدالقادر محمد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  10962قيد فى  2017-02-21برقم ايداع 481
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 7احمد محمد سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13291قيد فى  2018-04-05برقم ايداع  1229وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 8محمد موسى سالمان سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  7660قيد فى  2015-02-12برقم ايداع  253وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 9خالد بيومى سيد احمد روزه تاجر فرد سبق قيده برقم  11723قيد فى  2017-08-08برقم ايداع 1822
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 10نسرين مصطفى عبدالرازق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15831قيد فى  2019-06-12برقم ايداع
 1934وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 11ابراهيم عيد عكاشه حفنى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  7961قيد فى  2015-04-19برقم ايداع
 724وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 12نجوى احمد محمد سطيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  9841قيد فى  2016-07-11برقم ايداع 1577
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 13رشا محمد علوان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17530قيد فى  2020-02-16برقم ايداع  633وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 14ايمن أحمد خليل سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22213قيد فى  2022-01-23برقم ايداع  419وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 15زينب عبد العال ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22567قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
 1291وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 16احمد محمد حسن محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  22862قيد فى  2022-04-17برقم ايداع
 2040وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 17محمد احمد زينهم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22947قيد فى  2022-05-10برقم ايداع 2255
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 18السيد سليمان سلمه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20862قيد فى  2021-08-17برقم ايداع 3113
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 19احمد الشبراوى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  8227قيد فى  2022-03-10برقم ايداع 1354
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر
 - 20محمود حسين عبدالرحمن منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  15803قيد فى  2019-06-09برقم ايداع
 1885وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 21ضاحى نورالدين على ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7259قيد فى  2014-10-27برقم ايداع 1465
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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 - 22محمد محمد عبدالباقى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  7523قيد فى  2015-01-04برقم ايداع 13
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 23سامى رمضان محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  13363قيد فى  2018-04-23برقم ايداع 1380
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 24احمد محمد مجدى احمد فتحى تاجر فرد سبق قيده برقم  15170قيد فى  2019-02-24برقم ايداع
 684وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 25هدير نصر الدين احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  16095قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 677وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر
 - 26سمرت السيد عبده السيد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  18510قيد فى  2020-09-02برقم ايداع
 2528وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 27ساره عادل حلمي عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  20357قيد فى  2021-06-07برقم ايداع
 2097وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 28منى محمود شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22673قيد فى  2022-03-20برقم ايداع 1533
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 29حسام عادل عبد الحميد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  966قيد فى  2021-11-14برقم ايداع 4613
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر
 - 30حسام عادل عبد الحميد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  966قيد فى  2015-09-14برقم ايداع 1628
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر
 - 31صيدلية  :د محمد عبدالحميد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6966قيد فى  2020-09-13برقم
ايداع  2669وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل الغاء فرع
 - 32عمرو محمد خضر على تاجر فرد سبق قيده برقم  11256قيد فى  2017-04-20برقم ايداع 982
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 33سامح مجدي محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  14625قيد فى  2018-12-11برقم ايداع
 3833وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 34سامح مجدي محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  14625قيد فى  2020-06-18برقم ايداع
 1594وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 35محمد صلح عبدالسلم كمال شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  17102قيد فى  2019-12-23برقم
ايداع  4230وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 36محمد محمود محمد ابراهيم شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  22315قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 658وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 37مصطفي عزت مصطفي علي القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  2773وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل الغاء رئيسى اخر
 - 38ياسمين ثروت عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22393قيد فى  2022-02-16برقم ايداع
 871وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 39محمد حسن تمساح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87قيد فى  2008-05-29برقم ايداع  88وفى تاريخ
 2022-06-15تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 40ابراهيم ابراهيم مصطفى الصايغ تاجر فرد سبق قيده برقم  1854قيد فى  2009-10-25برقم ايداع
 1129وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 41محمد نعيم العبيدى الضوينى تاجر فرد سبق قيده برقم  2360قيد فى  2010-03-22برقم ايداع 367
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 42محمود على محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  5729قيد فى  2013-04-21برقم ايداع 492
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 43انشراح السيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9729قيد فى  2016-06-07برقم ايداع  1404وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل الغاء السجل لوفاة التاجر
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 - 44ابراهيم محسن يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15242قيد فى  2019-03-05برقم ايداع 840
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 45شريف عزت محمد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  4182قيد فى  2011-10-17برقم ايداع 1193
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 46بيتر ظريف سيداروس سرجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  15324قيد فى  2019-03-17برقم ايداع
 994وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 47ايه غريب عبدالرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  12284قيد فى  2017-11-09برقم ايداع
 2759وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 48السيد ابراهيم السيد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  15561قيد فى  2019-04-16برقم ايداع 1425
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 49صديق محمد صديق حميد تاجر فرد سبق قيده برقم  20081قيد فى  2021-04-08برقم ايداع 1483
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 50ادهم محمود ابراهيم محمد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  339قيد فى  2008-07-20برقم ايداع
 357وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 51حمدى محمد عبدالرسول محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  7972قيد فى  2015-04-20برقم
ايداع  738وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 52احمد صالح عبدالنبى على تاجر فرد سبق قيده برقم  13084قيد فى  2018-03-12برقم ايداع 873
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 53حنا سعدا شلبي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  16641قيد فى  2019-10-23برقم ايداع 3407
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 54علياء محمد عبدالمنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20524قيد فى  2021-06-28برقم ايداع
 2448وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 55خالد محمد حسين علي احمد الجداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  21554قيد فى  2021-11-07برقم
ايداع  4507وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 56جيهان صابر جادالرب شمروخ تاجر فرد سبق قيده برقم  20781قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
 2955وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 57محمود منصور فؤاد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  21827قيد فى  2021-12-06برقم ايداع
 5057وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 58عبدالباسط محمد يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22109قيد فى  2022-01-11برقم ايداع
 161وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 59عمرو نبيل مراد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  17865قيد فى  2020-05-11برقم ايداع
 1285وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 60محمود السيد عبدالعزيز السيد منيب تاجر فرد سبق قيده برقم  18172قيد فى  2020-07-16برقم ايداع
 1893وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 61جلهوم علي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21904قيد فى  2021-12-14برقم ايداع 5686
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 62رشا رجب مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22157قيد فى  2022-01-16برقم ايداع 273
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 63ورده الشحات احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3755قيد فى  2011-05-23برقم ايداع  627وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 64احمد محمود عبدالغنى عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  8331قيد فى  2015-07-06برقم ايداع
 1313وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 65احمد رمضان امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18203قيد فى  2020-07-21برقم ايداع 1965
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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 - 66محمد محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  19094قيد فى  2020-11-24برقم ايداع 3697
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 67رامي حميد مجيد سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم  20935قيد فى  2021-08-26برقم ايداع 3279
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 68ايمان على حسن على روميه تاجر فرد سبق قيده برقم  13453قيد فى  2018-05-08برقم ايداع
 1541وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 69رضا احمد حسين الدكروني تاجر فرد سبق قيده برقم  19320قيد فى  2020-12-27برقم ايداع
 4188وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 70هشام حسن على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9252قيد فى  2016-03-09برقم ايداع  592وفى
تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 71على محمود على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9644قيد فى  2016-05-22برقم ايداع 1261
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 72تعديل السم التجاري الى محمد الشمندى لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  12246قيد فى
 2017-11-05برقم ايداع  2708وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 73فادى عبدا محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17740قيد فى  2020-03-10برقم ايداع 1026
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 74محمد عبدالنبي عطيه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  21874قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
 5631وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 75محمد ابراهيم جمعه ابراهيم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  23041قيد فى  2022-05-25برقم
ايداع  2513وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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رأس المال
 - 1مني الشحات السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23070قيد فى  2022-05-30برقم ايداع 2584
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 2السيده محرم احمد عشري تاجر فرد سبق قيده برقم  14055قيد فى  2018-09-03برقم ايداع 2686
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3احمد علء الدين محمود شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  20228قيد فى  2021-05-09برقم ايداع
 1802فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 4على جمال على عبداللطيف الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  5617قيد فى  2013-03-19برقم ايداع
 340فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5وائل محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  15290قيد فى  2019-03-11برقم ايداع  923فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6اضافه السم التجاري //عمر سند للتسمين واللبان تاجر فرد سبق قيده برقم  21619قيد فى
 2021-11-15برقم ايداع  4647فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
3,000,000.000
 - 7برديس عبد الناصر محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22895قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 2122فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 8صيدليه  :د ابراهيم محمد متولى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  7882قيد فى  2015-03-26برقم ايداع
 597فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 9محمد عامر محفوظ صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  12817قيد فى  2022-04-05برقم ايداع 1874
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 10ساره جمال السعيد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  23083قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2641
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11هبه محمود حسن مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10880قيد فى  2017-02-07برقم ايداع  338فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 12فكرى نعيم محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  3011قيد فى  2010-09-29برقم ايداع  1165فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13الفت احمد محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  19439قيد فى  2021-01-14برقم ايداع
 156فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14مصطفي عزت مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 660فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15محمد على منصور عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  23024قيد فى  2022-05-23برقم ايداع 2470
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 16على اسماعيل حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  13468قيد فى  2018-05-10برقم ايداع 1572
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 17احمد خالد مصباح علي تاجر فرد سبق قيده برقم  17322قيد فى  2020-01-22برقم ايداع  280فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18تامر حلمي السيد سالم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  23092قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2659
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 19غاده عبد الفتاح صالح على تاجر فرد سبق قيده برقم  8300قيد فى  2015-06-22برقم ايداع 1263
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20احمد محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17565قيد فى  2020-02-19برقم ايداع  696فى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 21احمد نصر عبد الكريم الحليم الصورى تاجر فرد سبق قيده برقم  19937قيد فى  2021-03-22برقم
ايداع  1192فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 22عمر علي جاد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22373قيد فى  2022-02-14برقم ايداع  819فى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23رضا محمد احمد محمد حسن نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  17207قيد فى  2020-01-08برقم ايداع
 68فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 24ايناس محمد فخري عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  17921قيد فى  2020-05-21برقم ايداع
 1394فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25ايمان زغلول حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19699قيد فى  2021-02-23برقم ايداع  721فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 26عاطف السيد احمد محمد قنوه تاجر فرد سبق قيده برقم  19995قيد فى  2021-03-28برقم ايداع
 1300فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27أحمد عادل السيد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22267قيد فى  2022-01-30برقم ايداع  551فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 28السيد حسان محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9623قيد فى  2016-05-17برقم ايداع
 1225فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 29شوقى عبدالرحمن امين عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  6871قيد فى  2014-06-25برقم ايداع
 843فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30جبريل محمد احمد عطايا تاجر فرد سبق قيده برقم  20993قيد فى  2021-09-01برقم ايداع 3377
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31محمد نايف جوده نايف تاجر فرد سبق قيده برقم  23046قيد فى  2022-05-26برقم ايداع  2522فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32محمد شحاته محمد التهامى تاجر فرد سبق قيده برقم  14732قيد فى  2018-12-23برقم ايداع 4018
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 33احمد محمد عبد القوى ابو شناف تاجر فرد سبق قيده برقم  20954قيد فى  2021-08-29برقم ايداع
 3305فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 34مشيره ماهر السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  9866قيد فى  2016-07-17برقم ايداع  1621فى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 35ناديه محمود حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21404قيد فى  2021-10-19برقم ايداع 4194
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 36رشا جمال ابراهيم محمد عبدل تاجر فرد سبق قيده برقم  23173قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2898فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1عبد الهادى محمود سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1662قيد فى  2009-08-13برقم ايداع 908
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع المودع برقم 331بتاريخ
2017/2/7
 - 2عبد الهادى محمود سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1662قيد فى  2009-08-13برقم ايداع 908
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى /مدينة المستقبل
محل رقم  2المرحلة العاشرة -بملكه
 - 3عبد الهادى محمود سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1662قيد فى  2017-02-07برقم ايداع 331
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى /عماره رقم 19
محل رقم  9عمارات مجلس المدينة -مدينة المستقبل -بملك /وجنات مصباح العدل
 - 4تامر صالح ابراهيم الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  6680قيد فى  2014-05-04برقم ايداع 565
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد بعنوان /العبور الجديد -
ارض خلطه خرسانه الحي 14م نشاط/مكتب مقاولت عموميه واستغلل محاجر وخرسانه جاهزه
 - 5محمد حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9375قيد فى  2016-03-28برقم ايداع  791وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى /البناهوه الجديدة -ش
الحكم بجوار مدرسة ابوبكر فقط -القنطره غرب  -بملك /عبير على المتولى
 - 6اشرف منسى لنقل البضائع تاجر فرد سبق قيده برقم  4846قيد فى  2012-06-10برقم ايداع 699
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ترعه- 5المحسمه الجيديده -ابوصوير
بملك//سمير سالم ابراهيم
 - 7محمد محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7956قيد فى  2015-04-16برقم ايداع 716
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 23ش عمرو بن العاص -الفرنج
بملك//هند احسان مصطفي
 - 8محمد علي احمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  14551قيد فى  2018-11-25برقم ايداع 3678
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان/ك 14العبور -القنطره
غرب بملكه
 - 9اميره ابوالمجد عبدالرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15241قيد فى  2019-03-04برقم ايداع
 830وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان //
الشيخ زايد 3 -ش امرؤ القيس -حي الصفا -بملك //علي ابراهيم محمد-بنشاط //مشغل خياطة -برأس مال قدره//
 50000خمسون الف جنيها
 - 10تيسير ابراهيم محمد محمد العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  17834قيد فى  2020-04-30برقم ايداع
 1216وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي //
السماعيليه -عزبه روض ا -المحسمه الجديده  -بملكه
 - 11عمرو عبدالحميد محمد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم  18790قيد فى  2020-10-06برقم ايداع
 3056وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى /ك11
طريق الفردان تقاطع القنال بعد مزلقان السكة الحديد -بملك /ورثة عبدالحميد محمد ثابت -عنهم /احمد وشريف
واسماء عبدالحميد محمد وعفاف عيد المصلحى
 - 12هويدا محمد عبدالسلم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21445قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 4286وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 124ش القصر بملك//احمد
ذكي محمود
 - 13ابتسام محمد سليمان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22624قيد فى  2022-03-14برقم ايداع
 1431وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسى اخر بعنوان/
القصاصين القديمة  -ابونشابه  -بملك /رضا صبحى عامر -النشاط  /مزرعة دواجن  -راس المال 50000 /فقط
خمسون الف جنيه لغير
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 - 14رضي عبدالجواد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  22975قيد فى  2022-05-15برقم ايداع
 2339وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //ش
المعاهده -المجاوره السابعه -بملك //كمال عبد الحميد مندور
 - 15ابراهيم ممدوح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9671قيد فى  2016-05-24برقم ايداع 1313
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى /ش احمد عرابى-
التل الكبير -بملكه
 - 16غريب علي يوسف عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  21588قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
 4579وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان //
البلبسه -شارع التوادر -بملك//عزام علي ابراهيم علي -بنشاط //تجاره بقاله وعلفه بالقطاعي -برأس مال قدره//
 100000مائه الف جنيها
 - 17ممدوح محمد حسين عميش تاجر فرد سبق قيده برقم  5277قيد فى  2012-11-19برقم ايداع
 1285وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //شارع
الشهيد خيري -القنطرة غرب -حي ابو خليفه -بملك //منه طه احمد
 - 18مني ابراهيم السيد حسين ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  20323قيد فى  2021-05-31برقم ايداع
 2015وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي راخر بعنوان /
القصاصين الجديدة -ابووهبه خلف عمارات ام عزام بملك//محمد فتحي سليمان نشاط/تجاره خامات اعلف راس
مال2500000/مائتان وخمسون الف جنيها
 - 19مصطفي عزت مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 660وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان //
عين غصين -بجوار كوبري ابو عرقيه -بملك //محمد مسعد احمد -بنشاط //مزرعه تسمين دواجن -برأس مال
قدره  50000 //خمسون الف جنيها
 - 20رحاب سمير فهمى محمد البهى تاجر فرد سبق قيده برقم  12972قيد فى  2018-02-26برقم ايداع
 667وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان  //عرايشيه
مصر  39-ش العرايشيه والسودان -بملك //هاله سيد احمد -بنشاط //مكتب توريد مواد بناء
 - 21وحيد فتحى عطيه موسى عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13433قيد فى  2018-05-06برقم ايداع
 1510وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //المنطقه
الصناعيه بالسماعيليه بجوار مصنع فريش -بملك //يوسف محمد محمود
 - 22محمد احمد زينهم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18260قيد فى  2020-07-29برقم ايداع 2073
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان  //ابو
صوير -ك  90طريق مصر السماعيليه الصحراوي -المنايف -بملك //محمد عبد العاطي توفيق -بنشاط //عنبر
دواجن -برأس مال قدره  50000خمسون الف جنيها
 - 23محمود معوض عبدالرحيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  18972قيد فى  2020-11-03برقم
ايداع  3437وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر
بعنوان  //المدينه  36-ش عمرو بن العاص -بملك //عبد الصبور سعد -بنشاط //تقديم مشروبات ساخنه وفواكه-
برأس مال قدره  50000 //خمسون الف جنيها
 - 24اسلم محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3869قيد فى  2011-06-27برقم ايداع  788وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  59 //ش علي مبارك
والمستشفي الميري -حي السلم -بملك //عمرو محمد علي
 - 25احمد الشبراوى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  8227قيد فى  2015-06-07برقم ايداع 1137
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء رئيسي اخر المودع برقم1354
بتاريخ 2022/3/10
 - 26ماجد سوسو سعد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18930قيد فى  2020-10-28برقم ايداع 3350
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  30 //ش فجر
السلم من ش العشريني -حي السلم -بملك //سوسو سعد سعيد
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 - 27حسام عادل عبد الحميد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  966قيد فى  2021-11-14برقم ايداع
 4613وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //الدبابات
بجوار محطه الكهرباء -ابو عطوه -بملك //فايز محمد الصادق - 28هدير نصر الدين احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  16095قيد فى  2019-07-21برقم ايداع
 2385وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي اخر المودع
برقم  677بتاريخ 2022/2/3
 - 29حسام عادل عبد الحميد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  966قيد فى  2009-01-25برقم ايداع 110
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم
 4613بتاريخ 2021/11/14
 - 30حسام عادل عبد الحميد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  966قيد فى  2009-01-25برقم ايداع 110
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم
 1628بتاريخ 2015/9/14
 - 31صيدلية  :د محمد عبدالحميد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6966قيد فى  2014-08-05برقم
ايداع  998وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//حي
السلم 33ش العالمين ورفاعه الطهطاوي بملك//فاروق محمد جاد الرب
 - 32صيدلية  :د محمد عبدالحميد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6966قيد فى  2014-08-05برقم
ايداع  998وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع بعنوان//
القنطره غرب ش الجباسات بملك//عبادي سالم محمد المودع برقم2669بتاريخ 2020/9/13
 - 33سامح مجدي محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  14625قيد فى  2018-12-11برقم ايداع
 3833وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع
برقم  1594بتاريخ 2020/6/18
 - 34ايات مصطفى عبدالعزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  18304قيد فى  2020-08-11برقم ايداع
 2160وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي //
القصاصين الجديده -المحطه -خلف السنترال -بملك //نصره فتحي سليم
 - 35الفت احمد محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  19439قيد فى  2021-01-14برقم ايداع
 156وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //قطعه رقم
 72ش - 8شركه التحاد -طريق مصر اسماعيليه الصحراوي -بملك //فوزيه احمد محمد
 - 36مصطفي عزت مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 660وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية عين غصين بجوار كوبري ابو
عرقيه بملك//محمد مسعد احمد
 - 37مصطفي عزت مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 660وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع
برقم  2773بتاريخ 2022/6/8
 - 38مصطفي عزت مصطفي علي القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  2773وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية عين غصين المحطه
بملك//كريم السيد
 - 39حسام عادل عبد الحميد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  966قيد فى  2009-01-25برقم ايداع 110
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان //المنايف خلف الكمين
العلوي بملك//عادل عبد الحميد
 - 40محمود احمد عطيه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18987قيد فى  2020-11-05برقم ايداع 3472
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //قطعه  11امتداد
ش العشريني -حي السلم -بملك //ياسر مصطفي حسن
 - 41سعيد مصطفى سعيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  16264قيد فى  2019-08-26برقم ايداع
 2690وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى 16 /ش
محمد على -المحطة الجديدة -بملك /مصطفى سعيد حسين
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 - 42ساره مصطفى على بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  23082قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2639وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان //
الشيخ زايد  129-ش  7منطقه البلح -بملك //محمد السيد عبد العزيز -بنشاط //بيع عصائر ومشروبات -برأس
مال قدره  50000 //خمسون الف جنيها
 - 43محمود رمضان مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5148قيد فى  2012-10-03برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  15 //ش
بدر -البلبسه -بملكه
 - 44اكمل محمد عزت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18268قيد فى  2020-08-04برقم ايداع 2089
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان/ابوصوير
خلف محطه المياه بملك//محمد السيد يوسف نشاطه تجاره وتوزيع مواد غذائيه راس المال50000//خمسون الف
 - 45سحر رمضان عباس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21960قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 5811وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //فايد -
المحطه -بجوار مسجد الشيخ حسين -بملك //ابو زيد السيد محمد
 - 46محمد جمال بدرى غيث تاجر فرد سبق قيده برقم  11938قيد فى  2017-09-18برقم ايداع 2178
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان //ابو
عطوه -الدبابات -خلف البنزينه -بملك //جمال بدري غيث -بنشاط  //مركز خدمه سيارات--تشحيم وغسيل
سيارات -برأس مال قدره  5000 //خمسه الف جنيها
 - 47نعيمه عبدالفتاح مسعود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  19461قيد فى  2021-01-19برقم ايداع
 204وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي  //محل رقم
 1ش البحري والبلبسه امام مكتبه العوض وشاي الورده بملك //اسماعيل رضوان عمران
 - 48علي سيد زكي عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  22481قيد فى  2022-02-27برقم ايداع  1076وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح الرئيسي اخر بعنوان/منشية الشهداء
ش الدريسه المتفرع من سوق الجمعه بوار السكه الحديد بملك //نصر ناصر عبدل -نشاط //تجاره عبايات -راس
مال500000//خمسون الف جنيه
 - 49مجده جابر علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23122قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2736
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى /محل رقم 1
عماره رقم  9المرحلة الخامسة بملك /السيد سليمان محمود
 - 50اكرم سعد سالم جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  17570قيد فى  2020-02-19برقم ايداع 4717
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان/شارع المعاده عزبه
احمد جابر -القنطره غرب بملك//محمد احمد رشوان
 - 51مؤمن محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  21274قيد فى  2021-10-05برقم ايداع
 3942وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//نمره  4نواره
القنطره غرب بملك//ثابت مختار مجاهد - 52محمد نايف جوده نايف تاجر فرد سبق قيده برقم  23046قيد فى  2022-05-26برقم ايداع 2522
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//القصاصين الجديده -
برايمن ترعه السماعيليه بجوار العلوي بملك//ابراهيم محمود محمد
 - 53احمد عبدالغنى السيد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  6539قيد فى  2014-03-16برقم ايداع
 334وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى /نفيشة القبلية
مربع -14/13بملك /محمد اسماعيل سالم
 - 54يوسف السيد محمد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  7825قيد فى  2015-03-16برقم ايداع 510
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 3939
بتاريخ 2020/12/13
 - 55يوسف السيد محمد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  7825قيد فى  2015-03-16برقم ايداع 510
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 3940
بتاريخ 2020/12/13
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 - 56محمد رشدي السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19812قيد فى  2021-03-08برقم ايداع 939
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان  //القنطرة غرب -
البياضيه -بملك //محمود احمد دياب  -بنشاط //ورشه نجاره
 - 57مشيره ماهر السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  9866قيد فى  2016-07-17برقم ايداع 1621
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//منشية عرابي بجوار
البنزينة نهايه شارع عرابي بملكها
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النشاط
 - 1محمد حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9375قيد فى  2016-03-28برقم ايداع 791وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /مكتب مقاولت وتوريدات عمومية (دون
النترنت وتوريد العمالة)
 - 2محمد سامي محمد السيد حسن القرقاري تاجر فرد سبق قيده برقم  14454قيد فى  2018-11-11برقم ايداع
3493وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط //نقل برى داخلى للبضائع (بعد
الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى)
 - 3مدحت عادل مرسي امين تاجر فرد سبق قيده برقم  17697قيد فى  2020-03-04برقم ايداع 938وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توكيلت تجارية
 - 4حسام موسى عبدالدايم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13350قيد فى  2018-04-22برقم ايداع 1363
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح معرض لتجاره السيارات
 - 5اشرف منسى لنقل البضائع تاجر فرد سبق قيده برقم  4846قيد فى  2012-06-10برقم ايداع 699وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجاره بقاله بالقطاعي
 - 6محمد محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7956قيد فى  2015-04-16برقم ايداع 716وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح صالون حلقه
 - 7ابراهيم ممدوح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9671قيد فى  2016-05-24برقم ايداع 1313
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط //المقاولت العمومية وتوريد مواد بناء
 - 8احمد جمال رمزي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14986قيد فى  2019-01-29برقم ايداع 346وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/تصدير
 - 9امال عادل محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15952قيد فى  2019-07-02برقم ايداع 2163وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //تجاره ملبس جاهزه
 - 10مؤمن محمود عبدا حسانين القرعلي تاجر فرد سبق قيده برقم  18498قيد فى  2020-09-01برقم ايداع
2497وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /مقاولت عامة وصيانة مبانى
 - 11وحيد فتحى عطيه موسى عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13433قيد فى  2018-05-06برقم ايداع
1510وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //مصنع ملبس
 - 12اسلم محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3869قيد فى  2011-06-27برقم ايداع 788وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي //بيع دواجن وطيور
 - 13ماجد سوسو سعد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18930قيد فى  2020-10-28برقم ايداع 3350وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //مكتب توريدات عامه (دون النترنت
وتوريد العماله)
 - 14ابتسام محمد سليمان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22624قيد فى  2022-03-14برقم ايداع 1431
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //مزرعه دواجن
 - 15ابتسام محمد سليمان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22624قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2720
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //معلف مواشي
 - 16وائل محمد محمود محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12474قيد فى  2017-12-12برقم ايداع
3102وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توريدات مواد غذائية
 - 17احمد عزالدين محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  21803قيد فى  2021-12-01برقم ايداع
5006وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط //ثلجه لحفظ المواد الغذائيه
 - 18ايمان زغلول حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19699قيد فى  2021-02-23برقم ايداع 721
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط//بقاله بالجمله
 - 19مصطفي عزت مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
660وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط//مزرعه تسمين دواجن
 - 20مصطفي عزت مصطفي علي القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  22316قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
2773وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي//معلف مواشي (تسمين والبان)
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 21علي احمد علي ادريس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15991قيد فى  2019-07-08برقم ايداع
2224وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجارة معدات زراعية والواح
الطاقة الشمسية ومستلزماتها
 - 22سعيد مصطفى سعيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  16264قيد فى  2019-08-26برقم ايداع 2690
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /بوفيه
 - 23غاده عبد الفتاح صالح على تاجر فرد سبق قيده برقم  8300قيد فى  2015-06-22برقم ايداع 1263
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //ترزي تفصيل ستائر
 - 24عبدالمنعم السيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22918قيد فى  2022-04-27برقم ايداع 2178
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط//مزرعه دواجن
 - 25السيد حسان محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9623قيد فى  2016-05-17برقم ايداع
1225وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط  //الستيراد والتصدير
 - 26طلعت عطيه السيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  13529قيد فى  2018-05-16برقم ايداع 1676
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط//توريدات عامه(دون النترنت وتوريدالعماله)
 - 27حسين سليمان محيسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13826قيد فى  2018-07-18برقم ايداع
2238وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط//بيع زيوت سيارات
 - 28سحر رمضان عباس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21960قيد فى  2021-12-22برقم ايداع 5811
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط //توريدات عموميه (دون النترنت وتوريد
العماله)
 - 29وائل عبد المنعم سويلم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  528قيد فى  2008-09-08برقم ايداع 560
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط //استثمار عقاري
 - 30خليل صلح محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  13206قيد فى  2018-03-27برقم ايداع 1102
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط//مكتب توريدات عموميه (دون النترنت
وتوريد العماله)
 - 31فادي فتحي يس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  21726قيد فى  2021-11-24برقم ايداع 4869وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجارة بقالة جملة وقطاعى
 - 32حازم محمد فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17041قيد فى  2019-12-17برقم ايداع 4132وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //مكتب استصلح وزراعه اراضي
صحراوية
 - 33نعيمه عبدالفتاح مسعود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  19461قيد فى  2021-01-19برقم ايداع 204
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //تجاره ادوات منزليه وتوريدات عامه
 - 34زكريا السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23018قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 2449وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تقديم وجبات سريعة
 - 35مجده جابر علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23122قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2736وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /توريدات عامة (دون النترنت وتوريد العمالة)
 - 36وائل عبد المنعم سويلم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  528قيد فى  2020-01-28برقم ايداع 368
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /مقاولت وتوريدات عمومية(دون النترنت
وتوريد العماله)
 - 37احمد عبدالغنى السيد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  6539قيد فى  2014-03-16برقم ايداع 334
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /تجارة بقالة بالقطاعى (سوبر ماركت)
 - 38احمد عبده الهناوى عبدا مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  1098قيد فى  2009-03-01برقم ايداع
254وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  //تجاره وتوزيع مواد غذائيه
 - 39اضافه السم التجاري  //احمد عباس السمان مبارك للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  5359قيد فى
 2012-12-24برقم ايداع 1403وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط//
توريدات عموميه(دون النترنت وتوريد العماله)
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 - 40مشيره ماهر السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  9866قيد فى  2016-07-17برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط //مزرعه دواجن

جريدة السماء التجارية

1621

الكيان القانوني
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السم والسمة
 2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17697وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  938.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /خير زمان
 2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22978وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  2,350.000الى  :اضافه سمه تجاريه//المتحده لتلوين المعادن
 2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13350وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,363.000الى  :مكه اوتو لتجاره السيارات
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18790وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  3,056.000الى  :اضافة سمة تجارية /نسك للنتاج الداجنى
 2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9671وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,313.000الى  :حذف السمة التجارية لتصبح  /ل يوجد
 2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  14986وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  346.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /مودرن تريد لتوريد مستلزمات المصابغ

 - 1فى تاريخ
2020-03-04
 - 2فى تاريخ
2022-05-16
 - 3فى تاريخ
2018-04-22
 - 4فى تاريخ
2020-10-06
 - 5فى تاريخ
2016-05-24
 - 6فى تاريخ
2019-01-29
والمغاسل
 - 7فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13433وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-06برقم ايداع  1,510.000الى  :اضافه سمه تجاريه  //الريتاج للملبس
 - 8فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18930وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-28برقم ايداع  3,350.000الى  :اضافه السمه التجاريه  //كيم مارت للتوريدات العامه
 - 9فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  21527وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-03برقم ايداع  4,447.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /مانجو جرو MANGO GROW
 - 10فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  15991وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-08برقم ايداع  2,224.000الى  :اضافة سمة تجارية /صن اتش لتجارة المعدات الزراعية
والواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها
 - 11فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23115وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  2,722.000الى  :اضافة سمة تجارية /حمايه لعمال النظافة وابادة
الحشرات
 - 12فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16264وتم ايداعه
بتاريخ  2019-08-26برقم ايداع  2,690.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /بوفيه الجمهورية
 - 13فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23155وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  2,846.000الى  :تعديل السمه التجاريه //محمصات سيناء
 - 14فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13529وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-16برقم ايداع  1,676.000الى  :اضافه سمه تجاريه  //المنار للمقاولت العموميه
والتوريدات العامه
 - 15فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17041وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-17برقم ايداع  4,132.000الى  :اضافه السمه التجاريه  //مكه لستصلح وزراعه
اراضي صحراويه
 - 16فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19461وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-19برقم ايداع  204.000الى  :تعديل السمه التجاريه  //ست الحبايب
 - 17فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  528وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-28برقم ايداع  368.000الى  :اضافة سمة تجارية /الرحمة للمقاولت والتوريدات العمومية
 - 18فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  11857وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-28برقم ايداع  2,047.000الى  :وحيد عيسوي
 - 19فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11857وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-28برقم ايداع  2,047.000الى  :معصره زيتونتي
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 - 20فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6539وتم ايداعه بتاريخ
 2014-03-16برقم ايداع  334.000الى  :تعديل السمة التجارية الى /المختار لتجارة البقالة بالقطاعى
 - 21فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  1098وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-01برقم ايداع  254.000الى  :تعديل السمه التجاريه  //البركه لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه
 - 22فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23067وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-30برقم ايداع  2,580.000الى  :اضافه سمه تجاريه//جلوبال تريد للتوريدات العامه

الشخاص
 - 1احمد عبد ا السيد احمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  9232وتم ايداعه بتاريخ  2016-03-07برقم
ايداع 558تم التأشير فى تاريخ  2016-03-07بــ
 - 2احمد فتحي اسماعيل ابراهيم وكيل مفوض المقيد برقم قيد  16906وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-02
برقم ايداع 3886تم التأشير فى تاريخ  2019-12-02بــ
 - 3احمد سليمان خليل عياد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  17777وتم ايداعه بتاريخ 2020-03-17
برقم ايداع 1106تم التأشير فى تاريخ  2020-03-17بــ
 - 4عبدا سيد عبدالعزيز عبدا غيته وكيل مفوض المقيد برقم قيد  20147وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-19برقم ايداع 1601تم التأشير فى تاريخ  2021-04-19بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1شركه انس محمد حسن و شريكه حمدي احمد رفعت شركة سبق قيدها برقم  18545قيدت فى
 2020-09-07برقم ايداع  2583وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل حل الشركة
 - 2سهير خميس ابو الحسن وشريكها كريم محمد السعيد عباس شركة سبق قيدها برقم  22061قيدت فى
 2022-01-05برقم ايداع  77وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل حل الشركة
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رأس المال
 - 1دعاء صبحي احمد عثمان وشركائها شركة سبق قيدها برقم  19624قيدت فى  2021-02-14برقم ايداع
554وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 2شركه محمد مصطفي عبدالعظيم محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  21465قيدت فى 2021-10-28
برقم ايداع 4335وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 3احمد سليم محمد عطا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  770قيدت فى  2008-11-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000

823

العناوين
 - 1دعاء صبحي احمد عثمان وشركائها شركة سبق قيدها برقم  19624قيدت فى  2021-02-14برقم ايداع
554وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان 42/تقسيم سوق
الجمله القديم -الطريق الدائري -حي السلم بملك//محمود احمد حفني
 - 2دعاء صبحي احمد عثمان وشركائها شركة سبق قيدها برقم  19624قيدت فى  2022-03-17برقم ايداع
1530وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان50/ش محمود
يونس  -حي السره

النشاط
 - 1تعديل اسم الشركه//ناديه محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  22637قيدت فى  2022-03-15برقم
ايداع  1461وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط//عنبر دواجن
 - 2احمد سليم محمد عطا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  770قيدت فى  2008-11-19برقم ايداع 823
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط//مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه

الكيان القانونى
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  22637 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-15برقم ايداع  1461الى تعديل اسم الشركه//ناديه محمد وشريكها
 - 2فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  770 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2008-11-19برقم ايداع  823الى احمد سليم محمد عطا وشريكته

الشخاص
 - 1حنان محمد حسين مرعي شريك موصى المقيد برقم قيد  19624وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-14برقم ايداع  554تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 2خالد فوزي مصطفى احمد سلمه خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  21465وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-28برقم ايداع  4335تم التأشير فى تاريخ  2021-10-28بــ :
 - 3ايناس مصطفى عبدالعظيم محمد دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  21465وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-28برقم ايداع  4335تم التأشير فى تاريخ  2021-10-28بــ :
 - 4عنتر ابراهيم صابر عبد الحليم خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  22637وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-15برقم ايداع  1461تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 5مجدي السيد علي ابراهيم شعبان خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  22637وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-15برقم ايداع  1461تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 6محمد جمال محمد الصغير شريك موصى المقيد برقم قيد  22637وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-15برقم ايداع  1461تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 7علي توفيق محمد خضر شريك متضامن المقيد برقم قيد  23207وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-23
برقم ايداع  3004تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 8ايمن ثابت محمد حسن دبور شريك متضامن المقيد برقم قيد  23207وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-23برقم ايداع  3004تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 9حسام سعيد محمود بدر شريك متضامن المقيد برقم قيد  23207وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-23
برقم ايداع  3004تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 10محمد سليم محمد عطا يونس خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  770وتم ايداعه
بتاريخ  2008-11-19برقم ايداع  823تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
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تجديد افراد
 - 1عبد الهادى محمود سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1662 :قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
 331وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 2دعاء محمد سلمه هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  4788 :قيدت فى  2012-05-16برقم ايداع
 623وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 3اشرف سامى عبدالفتاح احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  9766 :قيدت فى  2016-06-15برقم
ايداع  1460وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-14
 - 4ربيع اول محمد على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11268 :قيدت فى  2017-04-23برقم ايداع
 1003وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 5مصطفى على محمد على طاحون تاجر فرد سبق قيده برقم  11459 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  1316وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 6الهام شوادفى حسن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1133 :قيدت فى  2009-03-08برقم ايداع
 294وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-07
 - 7حامد محمد عبده أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2164 :قيدت فى  2010-01-26برقم ايداع 118
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-25
 - 8اسماء محمد عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10752 :قيدت فى  2017-01-11برقم ايداع
 118وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 9سامى امين امين احمد عدايل تاجر فرد سبق قيده برقم  11332 :قيدت فى  2017-05-07برقم ايداع
 1104وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 10حسام عبد العظيم عبد السميع محمد عنان تاجر فرد سبق قيده برقم  4144 :قيدت فى 2011-10-05
برقم ايداع  1142وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-04
 - 11اشرف منسى لنقل البضائع تاجر فرد سبق قيده برقم  4846 :قيدت فى  2012-06-10برقم ايداع
 699وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 12محمد محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7956 :قيدت فى  2015-04-16برقم ايداع
 716وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-15
 - 13نور سالم علم على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  10378 :قيدت فى  2016-10-26برقم ايداع
 2410وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-25
 - 14يوسف محمد عبدالغنى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  10463 :قيدت فى  2016-11-09برقم
ايداع  2543وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-08
 - 15عليه عبدالقادر محمد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  10962 :قيدت فى  2017-02-21برقم
ايداع  481وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 16خالد محمد عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11403 :قيدت فى  2017-05-21برقم
ايداع  1231وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 17اشرف احمد عبد المنعم عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2173 :قيدت فى  2010-01-28برقم
ايداع  128وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-27
 - 18محمد عبدالحميد عيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  4580 :قيدت فى  2012-03-14برقم ايداع
 319وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 19شريف احمد تيسير بشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  7229 :قيدت فى  2014-10-19برقم ايداع
 1411وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-18
 - 20ريمون منير شهدى رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  11142 :قيدت فى  2017-03-26برقم ايداع
 793وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 21محمد موسى سالمان سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  7660 :قيدت فى  2015-02-12برقم ايداع
 253وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-11
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 - 22براند شوب سامسونج تاجر فرد سبق قيده برقم  4607 :قيدت فى  2012-03-25برقم ايداع
 359وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 23رامى عادل عبد الملك بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  4774 :قيدت فى  2012-05-13برقم ايداع
 604وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 24ابراهيم عيد عكاشه حفنى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  7961 :قيدت فى  2015-04-19برقم
ايداع  724وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-18
 - 25نجوى احمد محمد سطيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  9841 :قيدت فى  2016-07-11برقم ايداع
 1577وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-10
 - 26محمد عبدالعزيز عبدالرحيم علم تاجر فرد سبق قيده برقم  3133 :قيدت فى  2010-10-27برقم
ايداع  1317وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-26
 - 27اسلم محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3869 :قيدت فى  2011-06-27برقم ايداع
 788وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 28شريف فرج حسن محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  11422 :قيدت فى  2017-05-24برقم
ايداع  1265وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 29رفعت مجدى بخيت متى تاجر فرد سبق قيده برقم  11504 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
 1401وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 30محمد محمد عبدالباقى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  7523 :قيدت فى  2015-01-04برقم ايداع
 13وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-03
 - 31هبه محمود حسن مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10880 :قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
 338وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 32عياد مسلم عيد سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11304 :قيدت فى  2017-05-03برقم ايداع
 1066وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 33احمد السيد محمد سليمان الفولى تاجر فرد سبق قيده برقم  3781 :قيدت فى  2011-05-31برقم
ايداع  662وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-30
 - 34سيد حنفى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11150 :قيدت فى  2017-03-27برقم ايداع
 807وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 35سيد حنفى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11150 :قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع
 881وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 36عمرو محمد خضر على تاجر فرد سبق قيده برقم  11256 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 982وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 37مريم سمير عزمى هابيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11471 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 1331وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 38صيدليه د سيد محمد عبد الجواد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  2097 :قيدت فى 2010-01-11
برقم ايداع  41وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-10
 - 39هناء نصر محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  9970 :قيدت فى  2016-08-07برقم ايداع
 1776وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-06
 - 40هبه السيد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  11070 :قيدت فى  2017-03-09برقم ايداع
 664وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 41محمد معروف محمد عارف تاجر فرد سبق قيده برقم  211 :قيدت فى  2008-06-23برقم ايداع
 217وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-22
 - 42ابراهيم ابراهيم مصطفى الصايغ تاجر فرد سبق قيده برقم  1854 :قيدت فى  2009-10-25برقم
ايداع  1129وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-24
 - 43محمد نعيم العبيدى الضوينى تاجر فرد سبق قيده برقم  2360 :قيدت فى  2010-03-22برقم ايداع
 367وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-21
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 - 44محمد رفعت عبد العظيم عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  4940 :قيدت فى  2012-07-17برقم
ايداع  836وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 45محمود على محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  5729 :قيدت فى  2013-04-21برقم ايداع
 492وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-20
 - 46محمود حسانى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  8764 :قيدت فى  2015-12-02برقم ايداع
 2085وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-01
 - 47انشراح السيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9729 :قيدت فى  2016-06-07برقم ايداع 1404
وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 48حمدى احمد محروس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  1539 :قيدت فى  2009-07-14برقم ايداع
 764وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-13
 - 49شريف عزت محمد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  4182 :قيدت فى  2011-10-17برقم ايداع
 1193وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 50كامل ابراهيم سليمان قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  4754 :قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع
 571وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 51محمد ابراهيم محمد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  4810 :قيدت فى  2012-05-22برقم ايداع
 646وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 52عصام رمضان محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  6891 :قيدت فى  2014-07-06برقم
ايداع  873وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-05
 - 53كرم محمود حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9664 :قيدت فى  2016-05-24برقم ايداع
 1302وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 54محمد حسين وادى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  2211 :قيدت فى  2010-02-10برقم ايداع
 175وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-09
 - 55المير محمود عبد الله عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  2704 :قيدت فى  2010-06-10برقم
ايداع  775وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-09
 - 56صيدليه  :د مصطفى المير احمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4555 :قيدت فى
 2012-03-06برقم ايداع  285وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-05
 - 57صيدلية  :د مصطفى المير احمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4555 :قيدت فى
 2014-04-07برقم ايداع  431وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-04-06
 - 58احمد حسين رمضان قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  10740 :قيدت فى  2017-01-10برقم ايداع
 101وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 59على السيد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  2592 :قيدت فى  2010-05-12برقم ايداع
 632وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-11
 - 60محمد احمد سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4527 :قيدت فى  2012-02-26برقم ايداع
 238وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 61حمدى محمد عبدالرسول محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  7972 :قيدت فى 2015-04-20
برقم ايداع  738وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-19
 - 62محمد السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9579 :قيدت فى  2016-05-09برقم ايداع
 1145وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-08
 - 63امانى فكرى محمد السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  9897 :قيدت فى  2016-07-24برقم ايداع
 1677وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-23
 - 64محمد عبدالسلم عمر محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11139 :قيدت فى 2017-03-26
برقم ايداع  790وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
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 - 65سمير منير يوسف عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  10797 :قيدت فى  2017-01-22برقم
ايداع  200وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 66محمد عبدالساتر يونس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9730 :قيدت فى  2016-06-07برقم ايداع
 1407وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 67محمد السيد محمد على ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  9795 :قيدت فى  2016-06-23برقم
ايداع  1507وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 68جهاد شوقى ابوالسعود رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  11277 :قيدت فى  2017-04-26برقم
ايداع  1018وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 69ورده الشحات احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3755 :قيدت فى  2011-05-23برقم ايداع
 627وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-22
 - 70مجدى حسن عبدالسلم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4884 :قيدت فى  2012-06-26برقم ايداع
 764وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
 - 71احمد عبدالغنى السيد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  6539 :قيدت فى  2014-03-16برقم ايداع
 334وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-15
 - 72احمد محمود عبدالغنى عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  8331 :قيدت فى  2015-07-06برقم ايداع
 1313وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-05
 - 73مرعى سليمان مسلم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  8702 :قيدت فى  2015-11-18برقم ايداع
 1980وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
 - 74شيماء شعبان على عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  11472 :قيدت فى  2017-06-01برقم
ايداع  1333وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 75صيدليه  :د محمد احمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11513 :قيدت فى
 2017-06-13برقم ايداع  1415وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-12
 - 76اسامه محمود جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11536 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع
 1452وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 77احمد فوزى احمد محسن تاجر فرد سبق قيده برقم  4535 :قيدت فى  2012-02-28برقم ايداع
 253وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 78على محمد محمود قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8150 :قيدت فى  2015-05-21برقم ايداع
 1011وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-20
 - 79عبدا صالح حسين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  9719 :قيدت فى  2016-06-05برقم ايداع
 1387وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 80وهبه سعد عطا وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  4174 :قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع
 1183وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 81شريف حسن مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4955 :قيدت فى  2012-07-26برقم ايداع
 856وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-25
 - 82حسين السيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6808 :قيدت فى  2014-06-11برقم ايداع
 759وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-10
 - 83انتصار ابراهيم نصار حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  7303 :قيدت فى  2014-11-09برقم ايداع
 1536وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-08
 - 84تامر على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7731 :قيدت فى  2015-02-26برقم ايداع 355
وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-25
 - 85هشام حسن على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9252 :قيدت فى  2016-03-09برقم ايداع
 592وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-08
 - 86على محمود على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9644 :قيدت فى  2016-05-22برقم ايداع
 1261وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
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 - 87عبدالحافظ بكر عبدالحافظ حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  11533 :قيدت فى  2017-06-18برقم
ايداع  1449وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17

تجديد شركات
 - 1شركة عبدالغنى سالم محمد راجح وشركاه شركة سبق قيدها برقم  8843 :قيدت فى 2015-12-20
برقم ايداع  2213وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/12/2025
12:00:00ص
 - 2علء الدين السيد عبدالحميد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  4544 :قيدت فى  2012-03-04برقم
ايداع  269وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/03/2027
ص
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