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قيود أفراد

1 - محسن عبدالرؤوف بسيونى على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10530 ورقم قيد 93208    رئيسى آخر  عن ورشة كراسى كوافيرات ) مرفق شهاده من غرفة الصناعات 

الهندسيه (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش الحريه بجوار مسجد السلم محل

2 - مصطفى محمد على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10522 

ورقم قيد 105614    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة بلوك 29 شارع 

الجيش الميريه

3 - مروان علء الدين حسن اسماعيل عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 10524 ورقم قيد 105615    محل رئيسى  عن خدمات وتسويق المواد البتروليه ) زيوت وشحوم ( دون 

التسويق اللكترونى, بجهة محافظة القاهرة 29 مشروع الشراره ش حسن المأمون

4 - محمد احمد تمام على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10543 ورقم 

قيد 105616    محل رئيسى  عن منجد افرنجى, بجهة محافظة القاهرة 29 صقر قريش

5 - محمد احمد محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10547 

ورقم قيد 105617    محل رئيسى  عن بيع ادوات سباكه, بجهة محافظة القاهرة 123 صقر قريش

6 - احمد سالم نجدى سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10550 ورقم 

قيد 105618    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع العقاد من المطراوى

7 - مارك عماد فهيم بولس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10551 ورقم قيد 105619    محل رئيسى  عن توريدات عموميه لجهات منوطه بالخصم ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 43 سنان

8 - احمد محمد محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10552 

ورقم قيد 105620    محل رئيسى  عن توريد المنظفات الصناعيه, بجهة محافظة القاهرة ش المدينه المنوره

9 - سمير عبدالحى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10554 

ورقم قيد 105621    محل رئيسى  عن خدمات النقل للغير ولحساب الغير وايجار المعدات وتوريد جميع انواع 

قطع غيار السيارات والنقل والمعدات والبطاريات والكاوتش والمقاولت العموميه والتوريدات العموميه للجهات 

الحكوميه وشركات البترول والتعدين )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله وبعد 

استخراج التراخيص اللزمه وفى حدود المسموح والمصرح به قانونا(, بجهة محافظة القاهرة 25 ش ثابت متفرع 

من طارق خلف طريق المطار

10 - سيد فوزى محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10555 

ورقم قيد 105622    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 3 ش يوسف مرزوق

11 - سامح عبدالحميد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10558 ورقم قيد 105623    محل رئيسى  عن تجاره فلتر السيارات وقطع غيار السيارات ومنتجات العنايه 

بالسيارات, بجهة محافظة القاهرة 66 الحريه

12 - احمد عادل متولى محمد عاصم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10559 ورقم قيد 105624    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 65 شارع ابوبكر الصديق مدينه عبادالرحمن المقطم
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13 - فارس حمدى احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10560 ورقم قيد 105625    محل رئيسى  عن صيانه واصلح الفيتيس, بجهة محافظة القاهرة 85 صقر قريش

14 - ماجد معوض نصير شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10561 ورقم قيد 105626    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله( - توريد اغذيه ومشروبات )دون الكحوليه(, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع بدوى 

حدائق حلوان

15 - نيفين محمد عبدالمعطى محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10562 ورقم قيد 105627    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المجمدات, بجهة محافظة القاهرة م3 بلوك 6ش 86 

منزل 1 المشروع المريكى

16 - ميلد لطيف اسكندر ساويرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10569 ورقم قيد 105628    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد مواد بناء ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 38 شارع امين شوقى من على باشا 

الله النعام

17 - سامح محمد حسن على جعفر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10588 ورقم قيد 105629    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار العدد واللت, بجهة محافظة القاهرة 113 

شارع بدر

18 - هانى محمود سليم زكى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10590 

ورقم قيد 105630    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة القاهرة 83 شارع عمر بن الخطاب

19 - عبدالرازق عطيه عبدالعليم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10594 ورقم قيد 105631    محل رئيسى  عن مصنع ملبس يدويه )دون العسكريه( )مرفق شهاده من غرفه 

صناعه الملبس الجاهزه والمفروشات(, بجهة محافظة القاهرة بلوك 37 مدخل 1 شقه 2 - مساكن الميريه

20 - ايمان حسن راوى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10597 

ورقم قيد 105632    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه جمله وقطاعى ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة 5 بالعقار حارة العنبه من ش الحدود عزبة الهجانه

21 - احمد فتحى محمد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 10598 

ورقم قيد 105633    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة خلفى برج السراج مول 

1 - م تامنه - محل بالدور الرضى

22 - محمود عبدالحميد عبدالحميد محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 10599 ورقم قيد 105634    محل رئيسى  عن بيع النظارات الشمسيه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 9 

عطفه الشعار

23 - شريف فتحى عبدالوهاب رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

10604 ورقم قيد 105635    محل رئيسى  عن اداره وتشغيل المطاعم, بجهة محافظة القاهرة 49 شارع محمد 

صقر خفاجه م الولى

24 - عدلي ابراهيم صميده جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10611 ورقم قيد 105636    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة 129 ش الجيش

25 - نرمين الهامى محمد دراز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10628 

ورقم قيد 105637    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه تيك اوى )دون النترنت ودون المشروبات الكحوليه (, 

بجهة محافظة القاهرة اسفل كوبرى الحجاز من شارع فريد سميكه - محل 8
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26 - يحيي جابر محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10629 

ورقم قيد 105638    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة بلوك 11 من شارع منشية 

الجمل

27 - محمد فراس فرج محمود عبدالفتاح عليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 10630 ورقم قيد 105639    محل رئيسى  عن تجارة فساتين زفاف مستعمله, بجهة محافظة القاهرة محل 

بالدور الول عقار 22 ش عباس العقاد

28 - ماجد طاهر اسحق عويضه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10631 ورقم قيد 105640    محل رئيسى  عن تصليح ثلجات, بجهة محافظة القاهرة 33 شارع رمزى مسعد 

من ش الجزائر

29 - نشوى عماره حافظ عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10632 

ورقم قيد 105641    محل رئيسى  عن سن عده, بجهة محافظة القاهرة 21 شارع سيد محمود من شارع محمد 

سعيد

30 - اسامه عز الدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10633 

ورقم قيد 105642    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع الثاث ) مرفق شهاده من غرفه صناعه منتجات الخشاب 

والثاث (, بجهة محافظة القاهرة 1 ش ابراهيم عابدين من ش التروللي قبل السنترال

31 - محمود رشدى امين عيش تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10634 

ورقم قيد 105643    محل رئيسى  عن تجارة الوانى وادوات المائدة, بجهة محافظة القاهرة ش بطئ الدائرى

32 - كمونه كنزى بخيت عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10635 

ورقم قيد 105644    محل رئيسى  عن ورشه ملبس )مرفق شهاده من غرفه الصناعات النسجيه(, بجهة 

محافظة القاهرة ابوبكر الصديق ع خيرا

33 - المصطفي لتوريد وتركيب فلتر المياه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 10636 ورقم قيد 105645    محل رئيسى  عن توريد وتركيب فلتر المياه, بجهة محافظة القاهرة 9 

شارع محمد صلح الدين من شارع التروللي

34 - محمد حسنى محمد محمود جاد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10637 ورقم قيد 105646    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع بورسعيد

35 - حسن حمدان للملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10651 ورقم قيد 105647    محل رئيسى  عن بيع عبايات قطاعى وملبس جاهزه فقط )دون العسكريه 

واكسسوراتها(, بجهة محافظة القاهرة عقار 6 عطفه الشاعر من ش الجيش -الدور الول فوق الرضى - محل رقم 

1

36 - ميرنا محمد حمدى شرف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10654 ورقم قيد 105648    محل رئيسى  عن مركز عنايه بالبشره دون اجراء العمليات الجراحيه, بجهة 

محافظة القاهرة 100 عمارات صقر قريش شيراتون

37 - محمد حسب النبى عبدالظاهر سليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

10657 ورقم قيد 105649    محل رئيسى  عن بيع الخضروات والفاكهه, بجهة محافظة القاهرة مجموع 92 

C 80 الرحاب - محل رقم

38 - عمرو فهمى عمر حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10658 

ورقم قيد 105650    محل رئيسى  عن بيع الخضروات والفاكهه, بجهة محافظة القاهرة مجموعه 93 السوق 

38D -37D الشرقى الرحاب - محل رقم
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39 - محمود عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10659 

ورقم قيد 105651    محل رئيسى  عن توريدات خامات معدنيه, بجهة محافظة القاهرة 42 ش جمال الدين 

دويدار - م ثامنه

40 - محمد عطيه احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 10664 

ورقم قيد 105652    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 95 أ ش الحجاز

41 - محمد حلمى عيسى الفرماوى تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10736 ورقم قيد 73818    رئيسى آخر  عن تجميع وتصنيع الجهزة الكهربائية ) مرفق شهادة من اتحاد 

الصناعات - غرفة الصناعات الهندسية (, بجهة محافظة القاهرة قطعه 1/25 بمنطقة خدمات المنطقة الصناعيه 

صناعات صغيره بالتجمع الثالث شمال طريق القطامية - العين السخنه - التجمع الثالث

42 - ربيع جمعه صديق على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10677 

ورقم قيد 105653    محل رئيسى  عن جمع مخلفات الكرتون وتوريدها, بجهة محافظة القاهرة 15 ش 107 من 

مسجد الوطنيه

43 - مصطفى محمد مجاهد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10683 

ورقم قيد 105655    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات طبيه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدويه (, 

بجهة محافظة القاهرة بلوك 31 مساكن الميريه شقه بالدور الول

44 - روان طارق محمود فهمى حسين رشدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10685 ورقم قيد 105656    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 1 بلوك 10 

المنطقه 11

45 - طارق اسماعيل جابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10686 ورقم قيد 105657    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 30 شارع مدرسة 

الزهراء

46 - احمد خلف سعد خلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10690 

ورقم قيد 105659    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة 162 مساكن اسكندريه 

المقطم

47 - جورج ماهر جاب ا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10692 ورقم قيد 105660    محل رئيسى  عن مكتب توريد اقمشه مفروشات ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة 19 ش محمد يوسف موسى ش الطيران

48 - محمد حموده مغازى عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10693 ورقم قيد 105661    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والديكورات والتشطيبات, بجهة محافظة 

القاهرة غرفه بالشقه رقم 4 عقار 38 سابقا حاليا 77 ش المدابغ النموذجيه

49 - ملك شحات كامل عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10704 ورقم قيد 105662    محل رئيسى  عن توريدات ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 

27 شارع عرابي وسط البلد - بالدور الول - محل رقم 65

50 - احمد جابر احمد عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10706 ورقم قيد 105663    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات وبيع وتقديم وتوزيع 

المأكولت والمشروبات والتيك اواى والتوريدات العموميه ) دون المشروبات الكحوليه - ودون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 86 مكتب 19O الدور 4 بالعقار ش 

عباس العقاد
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51 - عرفه ابوالعل ابوزيد ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10707 ورقم قيد 105664    محل رئيسى  عن بيع خرده, بجهة محافظة القاهرة 2 ش المنصورى

52 - محمد خضر على على جمعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10709 ورقم قيد 105665    محل رئيسى  عن ورشة نجاره ) مرفق شهادة من غرفة صناعة المنتجات 

الخشاب و الثاث لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة شارع الجمعيه الزراعيه من شارع الجامع عزبة زينب 

الوكيل

53 - عماد محمد عثمان النوبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 10712 

ورقم قيد 105666    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة 

القاهرة 162 مساكن اسكندريه

54 - سعد لدارة كافيهات ومقاهى ومطاعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 10720 ورقم قيد 105668    محل رئيسى  عن ادارة كافيهات ومقاهى ومطاعم, بجهة محافظة القاهرة 

24 ش ابراهيم عيسى

55 - عبدالمعتمد سعد عبدالمعتمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10724 ورقم قيد 105669    محل رئيسى  عن تجارة المنظفات, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع سيد مهنى

56 - عماد سعيد عبدالتواب سنهابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

10731 ورقم قيد 105670    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار 

رقم 6 شارع البيدق من شارع عبدالعزيز العتبه بالدور الثالث مصنع

57 - مروان محمد الحسينى امام احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10753 ورقم قيد 105671    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس جاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة 15 ع الدراويش كوم الصعايده باب الخلق

58 - محمود نبيل اسحاق احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 10755 

ورقم قيد 105672    محل رئيسى  عن شحن بحرى وجوى )  بعد استخراج التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة 

القاهرة 8 شارع 154 الدور الرضى 6

59 - ايمن اسماعيل احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10766 ورقم قيد 105673    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة ش احمد ماهر 

حوض المبخره

60 - يوسف عبد الحكيم مهدى السيد الوحش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 10780 ورقم قيد 105675    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 24 24 شقه 11 

منطقة اللوتس الشماليه الدور الول

61 - سعدالدين زغلول متولى صابر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10784 ورقم قيد 105676    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير المعدات الثقيله وقطع غيارها, بجهة محافظة 

القاهرة ش العشرى ارض الدواجن

62 - منصور عبدالله حسن صبره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

10800 ورقم قيد 105677    محل رئيسى  عن تجارة عطور, بجهة محافظة القاهرة 45 ش الزهر بعد 

الرضى

63 - مصوغات عماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10804 ورقم قيد 

105678    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ) بعد الحصول علي التراخيص من مصلحه الدمغه والموازين (, 

بجهة محافظة القاهرة 94 شارع حسني
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64 - عادل شحات سليمان حامد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10809 

ورقم قيد 105679    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 1 شارع صفوت علم -  مكتب

65 - ارمانيوس لدارة النشاءات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10811 ورقم قيد 105680    محل رئيسى  عن انشاء المبانى ) بعد استخراج التراخيص اللزمه (, بجهة 

محافظة القاهرة بالعقار رقم 5 شارع عماد الدين كامل المنطقه اولى مكتب رقم 11

66 - هاشم ثروت محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10817 ورقم قيد 105681    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة شقه 10 الدور الثالث 10 ش نجيب الريحانى

67 - عمر اشرف عبدا محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10818 ورقم قيد 105682    محل رئيسى  عن تجاره وبيع وتوزيع الجهزة اللكترونيه دون الكمبيوتر 

ومستلزماته والتوريدات العموميه ) فيما عدا مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 11 

عمارات صف الضباط ب 86 مدخل 1 الحي السادس

68 - حسين سيد عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10819 ورقم قيد 105683    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 20 حى المستثمرين 

عائلى زيزينيا شقه 21 التجمع الخامس

69 - رويس مكرم لبيب سوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10822 

ورقم قيد 105684    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع احمد راشد عزبه الورد

70 - جابر عبدالعال جوده موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10824 ورقم قيد 105685    محل رئيسى  عن توريد الملبس الجاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة بالعقار رقم 26 عمارة البمويليا شارع شريف باب اللوق بالدور الثانى الجناح البحرى مكتب رقم 211

71 - احمد حمدي فتوح السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10825 

ورقم قيد 105686    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع سبيل الخازندار

72 - هاني فارس كامل فارس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10828 

ورقم قيد 105687    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع صلح الدين اليوبي من شارع مكه المكرمه ع الهجانه

73 - نسرين احمد عبدالشهيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10829 ورقم قيد 105688    محل رئيسى  عن تجارة عطارة, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع الليث

74 - حسن حسنى محروس ياسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10833 ورقم قيد 105689    محل رئيسى  عن ورشة مرمات مصوغات, بجهة محافظة القاهرة 5 حارة 

الصالحيه الدور الول

75 - ايمن اسكندر جرجس اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10834 ورقم قيد 105690    محل رئيسى  عن تجارة مشغولت فضيه, بجهة محافظة القاهرة 8 خميس عدس 

الخرنفش

76 - محمد عبد ا على  عاشور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10837 ورقم قيد 105691    محل رئيسى  عن مكتب شحن ) بعد استخراج التراخيص اللزمة وفى حدود 

المسموح والمصرح به قانونا وما ينص عليه القانون (, بجهة محافظة القاهرة 4 ش فتوح من محمد نصر ش 

المطراوى
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77 - محمود محمد احمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10840 

ورقم قيد 105692    محل رئيسى  عن مكتب نقل بري, بجهة محافظة القاهرة 235 مسجد محمد اغا

78 - مريم اليشع صموئيل معوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10841 ورقم قيد 105693    محل رئيسى  عن محل بيض, بجهة محافظة القاهرة 37 شمسجد نور السلم من 

احمد عصمت

79 - احمد محمد سعد فايق معبد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10842 ورقم قيد 105694    محل رئيسى  عن مقاولت و ) توريدات فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العمالة ( وخدمات نظافة, بجهة محافظة القاهرة 83 بدورم بالعماره منطقة ف ابو الهول 

1 التجمع 3

80 - بدر للزيوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10843 ورقم قيد 

105695    محل رئيسى  عن بيع وتغير زيوت سيارات وغسيل السيارات, بجهة محافظة القاهرة 105 مساكن 

عثمان شارع مؤسسة الزكاه عزبة النخل الشرقيه

81 - رمضان محمود عبدالجواد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 10844 ورقم قيد 105696    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 11 بيتشو امريكان 

المرحله أ الولى زهراء المعادى

82 - سمر جمال الدين السباعى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10847 ورقم قيد 105697    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 28 ش النجار المنيره

83 - فرج عبدالكريم فرج عبدالشافي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10851 ورقم قيد 105698    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 7 من 21 ارض 

الستثمار زهراء المعادي

84 - نزيه السيد ابراهيم محمد الناجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10856 ورقم قيد 105699    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه ) دون مستلزمات الكمبيوتر (, بجهة 

محافظة القاهرة وحده G 18 مول القرنفل امتداد الرحاب القاهره الجديده

85 - خالد بيومى شفيق بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10858 

ورقم قيد 105700    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات ومقاولت عامه و ) توريدات عمومية فيماعدا 

الكمبيوتر ومستنلزماته وتوريد العمالة ومواد الدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة محل 9 قطعه 56 و 57 و 

58 مول دريمز التجمع الخامس

86 - شريف شوقى سعيد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10868 ورقم قيد 105701    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 10 مساكن شركة الصعيد مدخل 

2 القطاميه التجمع الثالث

87 - سيد عمر عبد اللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10879 ورقم قيد 105702    محل رئيسى  عن معرض تجهيزات معامل ) دون القيام باعمال معامل التحاليل 

والشعه (, بجهة محافظة القاهرة 3 ح نصر خليفة حكر عزت

88 - مهند طارق توفيق صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 10885 

ورقم قيد 105703    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون تصوير المستندات والطباعه (, بجهة محافظة القاهرة 11 

ش منيه مطر
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89 - مصطفى محمد عبد الحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

10887 ورقم قيد 105704    محل رئيسى  عن بيع مصنوعات جلديه, بجهة محافظة القاهرة 24 شارع الجامع 

م ناصر

90 - نجلء فتحى على عطيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10892 

ورقم قيد 105705    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضية ) جيم (, بجهة محافظة القاهرة 7 ش ابراهيم ابو 

خالد - دار السلم

91 - وسيم القس مقار عبدالملك تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 10901 ورقم قيد 105706    محل رئيسى  عن توريد اربطه طبيه ) فقط(, بجهة محافظة القاهرة ش 

محروس ابوالعل

92 - سيد احمد السيد معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10903 

ورقم قيد 105707    محل رئيسى  عن اكسسوارات حريمى وخردوات ) دون الكسسوارات العسكريه والتصوير 

(, بجهة محافظة القاهرة 165 مساكن السكندريه محل رقم 2 المقطم

93 - نعمه عبده عبدالحميد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10904 ورقم قيد 105708    محل رئيسى  عن بيع وتنجيد مفروشات وستائر, بجهة محافظة القاهرة 165 

مساكن السكندريه المقطم محل رقم 1

94 - عصام سعيد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10905 

ورقم قيد 105709    محل رئيسى  عن تجارة وبيع اكسسوارات وكماليات وقطع غيار السيارات وصيانة تكييفات 

السيارات, بجهة محافظة القاهرة 43 عزيز المصرى

95 - محمد سليمان محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10906 ورقم قيد 105710    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية, بجهة محافظة القاهرة العقار 8 بلوك حى 

الواحة 10 - الدور الرضى - مكتب رقم 2

96 - احمد احمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10907 ورقم قيد 105711    محل رئيسى  عن توريدات اجهزة علمية وزجاجيات وكيماويات معملية, بجهة 

محافظة القاهرة 6 ش على عبدالوهاب من مصطفى نصار

97 - ملك عطيه شنودة عيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10908 ورقم قيد 105712    محل رئيسى  عن انشاءات المبانى )بعد استخراج التراخيص اللزمة وفى حدود 

المسموح والمصرح به قانونا(, بجهة محافظة القاهرة 26 ش اشرف الطباخ عزبة النخل

98 - يوسف عادل ابراهيم اسحق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10909 ورقم قيد 105713    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ( وتوريد شنط اسعافات, بجهة محافظة القاهرة امتداد ش ابراهيم فوده من ش 

محمد نجيب

99 - مرفت محمد حسين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10920 

ورقم قيد 105714    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة شارع على ياسين شارع مؤسسة الزكاه م الصفا

100 - مينا موريس شحاته عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10924 ورقم قيد 105715    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة القاهرة 2 شارع ابراهيم عبدالرازق

101 - محمود عطا احمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10925 ورقم قيد 105716    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ش حسن الفقى من ش 

الرشاح

Page 9 of 118 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

102 - محمد على معتمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10927 

ورقم قيد 105717    محل رئيسى  عن تجارة الشنط و الحذية و المنتجات الجلدية, بجهة محافظة القاهرة بالعقار 

رقم 12 شارع عشرة - محل

103 - نرمين شاكر عبدالعال دراز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10930 ورقم قيد 105718    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة القاهرة 460 ش ولى العهد

104 - اشرف سمير حكيم جبره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10931 ورقم قيد 105719    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة حريمى, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع 

حسين مصطفى

105 - سعديه سعيد على ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10932 

ورقم قيد 105720    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اجهزه منزليه وكهربائيه وقطع غيار تكييفات ) دون اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة محل تجارى نموذج 1 رقم 1 عقار 85 المرحله 2 زهراء مدينة 

نصر

106 - رامز بيوتي صالون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10935 

ورقم قيد 105721    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 41 شارع العزيز بال

107 - رامى السيد مرسى سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10937 

ورقم قيد 105722    محل رئيسى  عن تجارة سجاد, بجهة محافظة القاهرة 52 شارع على امين من مصطفى 

النحاس

108 - محمد جمال السيد طلب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 10943 

ورقم قيد 105723    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع مسجد نور السلم

109 - احمد مخلوف عنتر برهام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

10963 ورقم قيد 105724    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة 

12 شارع اللويف السد العالى

110 - على البدرى على قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 10978 

ورقم قيد 105725    محل رئيسى  عن مكافحة الحشرات والقوارض وافات الصحه العامه, بجهة محافظة القاهرة 

26 شارع عنتر زياده من شارع مؤسسة الزكاه كفر الشرفا

111 - علي عبدالرحمن علي ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

10986 ورقم قيد 105726    محل رئيسى  عن تجاره القمشه والمفروشات والمنسوجات بالقطاعي, بجهة 

محافظة القاهرة 28 معز الدوله

112 - عماد حمدى زكى اسحق تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

10991 ورقم قيد 105727    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 37 شارع الجيش 

حدائق حلوان

113 - ريهام رأفت فوزى حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 10995 

ورقم قيد 105728    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 6 ش السويفى من ش عبيد

114 - محمد ابراهيم محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

10999 ورقم قيد 105729    محل رئيسى  عن المقاولت, بجهة محافظة القاهرة 2 ش هاشم سالم عرب غنيم
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115 - احمد محمد رجب محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11000 ورقم قيد 105730    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) دون الزي العسكري (, بجهة محافظة القاهرة 

بلوك 41 مساكن الميريه

116 - ايمان احمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11010 

ورقم قيد 105731    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) دون العمليات الجراحيه (, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع 

البطراوى

117 - عفيفى محمد السيد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11017 ورقم قيد 105732    محل رئيسى  عن توريد اليونيفورم فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

القاهرة مستجد من شارع الربعين مدينه طيبه

118 - محمود شعبان السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11032 ورقم قيد 105733    محل رئيسى  عن بيع الدوات والجهزة الكهربائيه والمنزليه, بجهة محافظة 

القاهرة 1 اليمان بال

119 - محمود جعفر رشوان عبد النبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11051 ورقم قيد 105734    محل رئيسى  عن تجارة ملبس وملبس رياضية, بجهة محافظة القاهرة محل 

قطعه 150 البنفسج 2 التجمع الول

120 - حماده شعبان السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11055 

ورقم قيد 105735    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة وتجارة اقمشة ) مرفق شهادة من غرفة صناعة 

الملبس الجاهزة و المفروشات المنزلية (, بجهة محافظة القاهرة 12 عبدا حسين

121 - شادى سيد صابر محمد الريس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11056 ورقم قيد 105736    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل ولوازم كوافير, بجهة محافظة القاهرة 

3 ح عبدالقادر صالح من شارع احمد الريس عزبة الريس

122 - القطب للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 11057 ورقم 

قيد 105737    محل رئيسى  عن مقاولت عامة فى مجال التشطيبات, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 2 حارة 

الشاذلى عماره الشاذلى - بالدور الثانى - مكتب

123 - عبدالمجيد  سالم عبدالمجيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

11062 ورقم قيد 105738    محل رئيسى  عن ورشة قطع وتشكيل واتمام تجهيز الحجار, بجهة محافظة 

القاهرة 20 ش اولد سالم

124 - حسن شعبان حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11074 

ورقم قيد 105739    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 75 شارع حموده محمود 

منطقة ثامنة - بالدور الرضى - محل

125 - كرم يونس حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11085 

ورقم قيد 105740    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

(, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع السيد مازن من طه حسين

126 - علء الدين عيسى عبدالرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11091 ورقم قيد 105741    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة القاهرة 3 ش سكة الوايلى

127 - سيلفيا صبحي شكري عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11092 ورقم قيد 105742    محل رئيسى  عن صالون للعنايه وتجميل الظافر, بجهة محافظة القاهرة 23 ش 

الجزيره الوسطي شقه رقم 2 الدور الرضي الزمالك
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128 - امل على حسن كشك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11094 

ورقم قيد 105743    محل رئيسى  عن محل عصير, بجهة محافظة القاهرة محل 43 ب 4 م الكرافت روان م 

الحرفيه

129 - محمود السيد شحاته المجيرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11097 ورقم قيد 105744    محل رئيسى  عن حدايد ومستلزمات ستائر, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع جامع 

الهوارى الميريه

130 - بيتر عبدا نبيل عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11100 

ورقم قيد 105745    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلستيك ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات الكيماوية لسنة 

2022 (, بجهة محافظة القاهرة شارع سعد زخارى الزرايب - م ناصر

131 - ربيع اسماعيل خميس عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11107 ورقم قيد 105747    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 161 ب مساكن اسكندريه 

المقطم

132 - انجي عبدالرؤوف حسين عاشور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11108 ورقم قيد 105748    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه ) جيم (, بجهة محافظة القاهرة جزء 

من نادي الطفل كمبوند مدينه الصحفيين التجمع الول

133 - الوكيل لصيانة الجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11115 ورقم قيد 105749    محل رئيسى  عن صيانة الجهزة الكهربائية ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته ( و 

مستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة 7019 شارع 17 الهضبة العليا - المقطم

134 - خالد هشام قاسم فرج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11121 

ورقم قيد 105750    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 و19(, بجهة 

محافظة القاهرة 14 شارع كمال يونس

135 - احمد حسن احمد ابوشامه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11124 ورقم قيد 105751    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة القاهرة 1 عمارات النسيم - 

السمرات - المقطم

136 - احمد السيد جاد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11125 

ورقم قيد 105752    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى ) مرفق شهادة من سجل الوسطاء العقاريين (, 

بجهة محافظة القاهرة 198 مساكن صقر قريش - المعادى الجديدة

137 - نرمين بولس حلمى فهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11127 

ورقم قيد 105753    محل رئيسى  عن تجارة البقاله واللبان, بجهة محافظة القاهرة 25 ش الفرن الزرايب

138 - ايمان محمد عبدالغنى ندا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11134 

ورقم قيد 105754    محل رئيسى  عن مقاولت و التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة مكتب 4 ادارى بالعقار 32 مصطفى النحاس

139 - صفوت احمد عبدالكريم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 450,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11135 ورقم قيد 105755    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع 

المسيري

140 - حنا نادى سعيد حكيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11136 

ورقم قيد 105756    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلستيك)مرفق شهاده غرفة الصناعات الكيماويه(, بجهة 

محافظة القاهرة شارع ميخائيل شرقاوى الزرايب منشيه ناصر
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141 - عبدالرحمن محمود سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

11138 ورقم قيد 105757    محل رئيسى  عن بيع عصائر, بجهة محافظة القاهرة 566 ب مساكن اسكندريه - 

المقطم

142 - احمد سيد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11139 

ورقم قيد 105758    محل رئيسى  عن خدمات محمول دون النترنت, بجهة محافظة القاهرة 7 ش السباق

143 - ممدوح احمد محمد زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11140 

ورقم قيد 105759    محل رئيسى  عن بيع و تقفيل الملبس الجاهزة فيما عدا الزى العسكرى ) مرفق شهادة من 

غرفة صناعة الملبس الجاهزة والمفروشات المنزلية (, بجهة محافظة القاهرة 1147 شارع العياده زهراء م نصر

144 - عبد العليم مجاهد عبد العليم ادريس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 11141 ورقم قيد 105760    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 200 

ش جسر السويس

145 - خالد ايهاب حكمت على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 11143 

ورقم قيد 105761    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس )مرفق بشهادة من غرفة صناعة الملبس الجاهزة 

والمفروشات المنزلية(, بجهة محافظة القاهرة 1 ح محمد ابو ضيف

146 - محمد سمير السيد ابراهيم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11160 ورقم قيد 105762    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة غرفة بالفيل 123- الياسمين 7 التجمع الول

147 - مؤسسة مصطفى عرفات لتجارة مستحضرات التجميل والمنظفات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 11-08-2022 برقم ايداع 11184 ورقم قيد 105763    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات التجميل )

دون الدوية( والمنظفات والدوات المنزلية, بجهة محافظة القاهرة 1377 ب من شارع الخمسين ارض ابو رجيله

148 - ابراهيم مبروك محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11185 ورقم قيد 105764    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 10 أ حسن المام - خلف جنينه 

مول

149 - عبدا احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11196 ورقم قيد 105765    محل رئيسى  عن بيع اللوميتال, بجهة محافظة القاهرة ش عمر بن الخطاب ش 

عبدالمعبود ش عبدا رفاعى

150 - محمود ابراهيم حامد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11198 ورقم قيد 105766    محل رئيسى  عن تجارة الدراجات الناريه وتجارة الدوات الكهربائيه, بجهة 

محافظة القاهرة شارع مسجد الوهاب امام الصرف الصحى

151 - محمد عادل السيد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 11201 

ورقم قيد 105767    محل رئيسى  عن المقاولت العامه وادارة المنشات الرياضية, بجهة محافظة القاهرة شقه 2 

عمارة 120 ب شارع 18 الحى 4 التجمع الخامس

152 - احمد محمد سرور عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11203 ورقم قيد 105768    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل مطاعم وتوزيع منتجات غذائيه, بجهة محافظة 

القاهرة 100 شارع الميرغنى

153 - محمد حسام تمام محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 11204 

ورقم قيد 105769    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية 

والعلن وتوريد العمالة(, بجهة محافظة القاهرة 123 الياسمين 7 التجمع الول غرفة بفيل
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154 - ريهام رافت على ابو العزم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11205 ورقم قيد 105770    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 21 ش الحاج عبده الحلق امتداد المشروع عزبه عاطف

155 - جلل مصطفى فرغلى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11206 ورقم قيد 105771    محل رئيسى  عن توزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة 24 حافظ ابراهيم 

من ش حسن الحلوانى

156 - شاكر شكري مجلي لوندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11217 ورقم قيد 105773    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 96 شارع 

السلم من شارع الرشاح عزبه النخل

157 - راشد ابو حامد راشد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11218 ورقم قيد 105774    محل رئيسى  عن توريدات خرده, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 12 بلوك رقم 

12 مساكن كسارات غمره - بالدور الول فوق الرضى - مكتب رقم 2

158 - محمد محمود احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11221 ورقم قيد 105775    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة بلوك 19 مدخل 2 م اطلس ج - المقطم

159 - عماد حمدى عبدالعال هريدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11230 ورقم قيد 105776    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية 

والعلن وتوريد العمالة(, بجهة محافظة القاهرة 43 ق 51 شارع عبدالعزيز عيسى م التاسعة

160 - ربيع سلم السيد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11231 ورقم قيد 105777    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القاهرة 8 ب شارع الجبرتى

161 - بطرس لويس وديع مسعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11233 ورقم قيد 105778    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة شقه 16 بالدور الثامن 

حارة حبشي من ش مكه المكرمه الهجانه

162 - نهله مهدى عبدالمطلب محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11235 ورقم قيد 105779    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش وبطاريات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 

شقه رقم 2 مدخل رقم 4 بلوك 15

163 - شريف صلح السيد على تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11236 ورقم قيد 105780    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 17 شارع احمد مختار 

حجازى المنيل

164 - احمد خالد السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11237 ورقم قيد 105781    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات التجميل و المنظفات و الدوات المنزلية, 

بجهة محافظة القاهرة 1377 ب من ش الخمسين ارض بورجيله

165 - على محمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 11238 

ورقم قيد 105782    محل رئيسى  عن بيع شنابر نظارات, بجهة محافظة القاهرة 20ش عبدالعزيز جاويش باب 

اللوق

166 - اسماء ابو غنيمه عبد الدايم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

11239 ورقم قيد 105783    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الجاحظ قطعه 22 بلوك 63 المنطقه السابعه
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167 - عادل عبدالملك سليمان عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11243 ورقم قيد 105784    محل رئيسى  عن مكتبة )دون الطباعة وتصوير المستندات(, بجهة محافظة 

القاهرة 22 ش ابو طاقيه

168 - مروه سيد بيومى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 11244 

ورقم قيد 105785    محل رئيسى  عن تجارة المنظفات الصناعية و مستحضرات التجميل, بجهة محافظة القاهرة 

ب 153 م2 العبد الجديد

169 - شادى السيد محمد عبدالعظيم الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 11245 ورقم قيد 105786    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ونقل عمال )بعد استخراج التراخيص 

اللزمة ودون توريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة شقة بالعقار 23 شارع الطاقة

170 - مصطفى احمد عبدالحافظ عيسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11254 ورقم قيد 105787    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 24 عمارات القاهره القطاميه

171 - ميلد حربى عبيد بباوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11255 

ورقم قيد 105788    محل رئيسى  عن كوافير حريمى واتيليه تاجير فساتين الزفاف, بجهة محافظة القاهرة ش 

عمر بن الخطاب من ش مؤسسه الزكاه

172 - سامح حنا حبشى حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11257 

ورقم قيد 105789    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 52 ش الشيخ عاطف ابراهيم

173 - عيد عبدالنبى عبدالعزيز عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11258 ورقم قيد 105790    محل رئيسى  عن مكتب عقارات ) مرفق شهادة من الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات و الواردات لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 78 شارع العروبة مساكن السعودية - المعادى 

الجديدة

174 - محمد علء الدين شحاته عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 11262 ورقم قيد 105791    محل رئيسى  عن بيع وشراء السيارات والتأجير لحساب الغير, بجهة 

محافظة القاهرة 1 ب 3 حى السفارات م سابعه

175 - وائل نتعى جندى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11263 

ورقم قيد 105792    محل رئيسى  عن تجارة الملبس و القمشة و الحذية جملة, بجهة محافظة القاهرة 4ش 

الورشة مدينه الصفا

176 - ابراهيم زكى عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11277 ورقم قيد 105793    محل رئيسى  عن غسيل المنسوجات ومكوجى وتنظيف بالبخار, بجهة محافظة 

القاهرة قطعة 7865 خلف معهد الجزيرة - المقطم

177 - جاد احمد ابو على محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11278 

ورقم قيد 105794    محل رئيسى  عن بيع عصير, بجهة محافظة القاهرة 3 ش 257 ميدان فانتانا امام البنك 

الهلى

178 - محمود سيد عبدالبديع مهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11280 ورقم قيد 105795    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة السوق التجارى 2 دار 

مصر القرنفل التجمع الول محل رقم 1

179 - نادر معطى شاكر جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11281 ورقم قيد 105796    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة 20 شارع ابوبكر 

الصديق جمال حمدان - الهجانه
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180 - جمال رجب السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11283 ورقم قيد 105797    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع ابراهيم حموده

181 - مجدى عطيه عثمان محروس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11284 ورقم قيد 105798    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 82 شارع الجسر

182 - المصطفى للنقل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11287 ورقم 

قيد 105799    محل رئيسى  عن رحلت داخلى ونقل عمال ) ما عدا توريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 

بالعمارة رقم 94 الحى 2 مجاورة 5 مساكن اطلس م - مكتب رقم 3

183 - رجب سيد عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11288 ورقم قيد 105800    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 75 شقه 20 حى 

المستثمرين عائلى زيزينيا

184 - كريمه رمضان شديد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11291 ورقم قيد 105801    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع عبدالرحمن عليش

185 - محمد رجب سالم على تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11295 

ورقم قيد 105803    محل رئيسى  عن بقاله وعطاره, بجهة محافظة القاهرة برج المعز شارع الجمهوريه 6

186 - ماركو مجدى شاكر يسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11303 

ورقم قيد 105804    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه حريمى  ) دون الزى العسكرى (, بجهة محافظة 

القاهرة 19 ش المستشفى شكلنى

187 - حسن جمعه محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 11310 

ورقم قيد 105805    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 14 ش لوساكا متفرع 

من احمد فخرى

188 - هناء محمد سيد احمد شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11314 ورقم قيد 105806    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسرية واكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 ش مام خضر من ش ترعه الخشاب حلوان البلد

189 - دينا امين ابراهيم نسيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11321 ورقم قيد 105807    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اجهزة ومستلزمات طبيه فيما عدا الدوية, بجهة 

محافظة القاهرة 6 ش المواردى متفرع من ش القصر العينى

190 - تامر رضا غريب عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11323 ورقم قيد 105808    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة القاهرة 68 ش الجلء محل رقم 4 

بالرضى الدور الول فوق الرضى

191 - شريف عبدالمنعم عبدالمجيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 11326 ورقم قيد 105809    محل رئيسى  عن كهربائى سيارات, بجهة محافظة القاهرة محل 7 م 3 ب 

16 الصعيد 996 النهضه

192 - عيد عماد شاكر عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11327 ورقم قيد 105810    محل رئيسى  عن بيع حلوى من العجين, بجهة محافظة القاهرة 90 شارع الحرية 

من شارع احمد عرابى
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193 - محمود عبدالصبور سليمان عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 11328 ورقم قيد 105811    محل رئيسى  عن حداده, بجهة محافظة القاهرة بالعقار 183 شارع 

عبدالمحسن الوسيمى - اللف مسكن - ممر2ب - محل

194 - رامى يحيى ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11329 ورقم قيد 105812    محل رئيسى  عن اعمال تبريد وتكييف, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 18 

شارع محمد على خليل - بالدور الرابع - شقه رقم4

195 - محمود جمال محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11331 ورقم قيد 105813    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون توريدات اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعاية والعلن, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع عيد محمد عرب الوالده حلوان

196 - تقى عبدالشافي احمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11333 ورقم قيد 105814    محل رئيسى  عن توريدات عامه وخدمات نظافه وخدمات صيانه وتوريدات مواد 

غذائية وتوريدات زراعية و اعمال ديكور والتشطيبات و اللندسكيب  وتوريدات مستلزمات طبيه وتوريدات مواد 

تعبئه و تغليف)دون القيام باعمال التعبئه والتغليف (, بجهة محافظة القاهرة 57 ش طه الديناري م السابعه

197 - محمد عبد المنعم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

11334 ورقم قيد 105815    محل رئيسى  عن تنجيد الثاث, بجهة محافظة القاهرة 31 صبحي الطحاوي المام 

الشافعي

198 - سوزوكى بركات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11355 ورقم 

قيد 105816    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار ومستلزمات المركبات ذات المحركات و استيراد وتصدير, بجهة 

محافظة القاهرة 118 تقسيم الجمعية  قطعه 15 ش الشيخ احمد مصطفى

199 - دينا محسن حافظ عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11357 

ورقم قيد 105817    محل رئيسى  عن تصدير و التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 94 ش الشيخ غراب الدور الخامس شقة 18

200 - حسام محمد محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11358 ورقم قيد 105818    محل رئيسى  عن تقديم وبيع مأكولت ومشروبات فيما عدا الكحولية, بجهة 

محافظة القاهرة شارع عبدالحميد عوض مع شارع محمد النادى امام الحديقة بجوار السوق

201 - حسام احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11361 

ورقم قيد 105819    محل رئيسى  عن تركيب وتوريد الرخام, بجهة محافظة القاهرة 28 علء الدين

202 - مينا رأفت توفيق حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11363 

ورقم قيد 105820    محل رئيسى  عن مقاولت عامه - تشييد مبانى, بجهة محافظة القاهرة 1 ش ح ناشد من ش 

الفرن م ناصر

203 - مصطفى محمد عبدالشافى الششتاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 11364 ورقم قيد 105821    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة واكسسوار المحمول, بجهة محافظة القاهرة 

34 شارع منصور

204 - احمد ابراهيم شحات عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11372 ورقم قيد 105822    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة القاهرة 8 ش حافظ 

فهمى ونس ش ترعه الطواله - عزبة النخل

205 - عمار اشرف عمار حسن سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11376 ورقم قيد 105823    محل رئيسى  عن التصدير, بجهة محافظة القاهرة 24 شارع العشرين
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206 - حنا نمرود توفيق حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11378 

ورقم قيد 105824    محل رئيسى  عن مقاولت عامة - تشييد المبانى, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الفرن 

الزرايب م ناصر

207 - عبدالرحمن عمرو سيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11381 ورقم قيد 105825    محل رئيسى  عن لوازم احذيه وشنط, بجهة محافظة القاهرة 440 ش بورسعيد

208 - حسن محمد عبدالمعز عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11388 ورقم قيد 105826    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 28 شارع تحسين 

فرغلى المنطقة الولى - محل

209 - احمد عطيه احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11398 

ورقم قيد 105827    محل رئيسى  عن توريدات وتركيبات كهربائية ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة القاهرة 11 ش ال شنب الميثاق - الثانى - شقة

210 - ربيع عصفور منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11399 

ورقم قيد 105828    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت ومستلزمات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 161 ش 

الكابلت من ناحيه ترعه السماعيلية

211 - المعتزبال السيدعبدالرحيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11407 ورقم قيد 105829    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع الشيخ المير

212 - عطيه محمد عطيه هلل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 11408 

ورقم قيد 105830    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع سليمان الفارس من الزهور

213 - احمد عادل عبدالحكيم حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11409 ورقم قيد 105831    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتشغيل معادن وتصنيع لدى الغير) دون 

توريدات اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن(, بجهة محافظة القاهرة 86 ش عباس العقاد مكتب 

رقم P05 الدور الرابع

214 - ربيع عبدالمالك جعفر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11412 ورقم قيد 105832    محل رئيسى  عن تجارة الخرده والمعادن, بجهة محافظة القاهرة ش  عبدالجليل 

مصطفى من ش الخمسين

215 - كريم محمود سيد احمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11415 ورقم قيد 105833    محل رئيسى  عن تجارة الفضيات, بجهة محافظة القاهرة 208 شارع بورسعيد

216 - مؤسسة نور الدين للتكييف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

11424 ورقم قيد 105834    محل رئيسى  عن توريد اجهزة تكييف, بجهة محافظة القاهرة 9 ش المام محمد 

عبده النعام

217 - احمد مصطفي سيد محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11428 ورقم قيد 105835    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة ق 155/156 الحي الخامس - 

التجمع الخامس

218 - ممدوح جمال عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11431 ورقم قيد 105836    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع, بجهة محافظة القاهرة مدخل 7 شرق مطابع 

البريد الحي السادس
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219 - وحيد فتحى محمود الشاهد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11433 ورقم قيد 105837    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الوميتال, بجهة محافظة القاهرة 17 ش بورسعيد 

متفرع من نور الدين

220 - عبدالرحمن سيد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11440 ورقم قيد 105838    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع عثمان بن عفان 

عزبه الهجانه - محل

221 - مارك اشرف فواز وصيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11443 ورقم قيد 105839    محل رئيسى  عن تسويق عقاري) مرفق شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة القاهرة 14 ش الدكتور عبدالعزيز اسماعيل

222 - ايمان عبدالفضيل محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11445 ورقم قيد 105840    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة القاهرة 47 النخيل محل 10 السمرات - 

المقطم

223 - هاله حلمي محمد شحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11448 

ورقم قيد 105841    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 99 أ شارع الجمهوريه - الدور الول - محل 4

224 - ريمون عماد بشري باسيلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11457 ورقم قيد 105842    محل رئيسى  عن صناعه الثاث ) مرفق شهاده من غرفه صناعه منتجات 

الخشاب والثاث (, بجهة محافظة القاهرة 4 ش صلح الدين اليوبي

225 - تغريد عاطف عطا عبدالصبور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11459 ورقم قيد 105843    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع النزهه الظاهر

226 - بهاء عماد حنا مسعود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11460 

ورقم قيد 105844    محل رئيسى  عن حدايد وبويات وعدد يدويه وكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 2 ش ال15 

ابورجيله

227 - باسم طاهر صبحى توفليس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11462 ورقم قيد 105845    محل رئيسى  عن علفه وبقاله, بجهة محافظة القاهرة 23 ش الشيخ مهران حسن

228 - مينا سمير شكري زكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11465 

ورقم قيد 105846    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه, بجهة محافظة القاهرة 26 شارع لواء السلم 

الهجانه شقه بالثاني

229 - ايه خميس سيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11469 

ورقم قيد 105847    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت, بجهة محافظة القاهرة 16 محل بالعقار عمارات التوفيقيه 

السوق التجارى

230 - صالح حسونه ديزاين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11482 

 S 36 ورقم قيد 105848    محل رئيسى  عن مكتب تصميمات هندسية ومقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة

مول ميراج - التجمع الول

231 - منه ا جمال سعد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

11485 ورقم قيد 105849    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع شامخ
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232 - امجد السيد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 11492 

ورقم قيد 105850    محل رئيسى  عن مكتب بيع ملبس جمله ) دون الزي العسكري (, بجهة محافظة القاهرة 8 

ب شارع السلحدار - الدوةر الرضي - 3

233 - سعيد عبيد مسعد عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11496 ورقم قيد 105851    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك مرفق شهادة من اتحاد الصناعات غرفة 

الصناعات الكيماوية, بجهة محافظة القاهرة ش فتحى مرعى من ش التروللى

234 - عمادالدين سالم احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11500 ورقم قيد 105852    محل رئيسى  عن بيع شنط, بجهة محافظة القاهرة 190 احمد زكى تقاطع فايده 

كامل

235 - جمال صبحى وهبه سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11503 

ورقم قيد 105853    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع الشبراوى

236 - الهيثم عاطف مختار يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11505 ورقم قيد 105854    محل رئيسى  عن محل ادوات كهربائيه ) دون مستلزمات الكمبيوتر (, بجهة 

محافظة القاهرة 5 سنتر القصر عمربن الخطاب خلف اسواق تبارك

237 - ايه رفاعى حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11508 

ورقم قيد 105855    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه واتيليه فساتين زفاف ) دون الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة القاهرة 89 ش احمد زكى

238 - عرفه عبد الرازق ادريس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 11509 ورقم قيد 105856    محل رئيسى  عن مطعم كشرى وبيتزا وكبده ومخ, بجهة محافظة القاهرة 9 

بلوك ف الشطر الثانى - زهراء المعادى

239 - احمد سيد حافظ احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11510 

ورقم قيد 105857    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله( وتجهيز المخازن ومحلت التجارية, بجهة محافظة القاهرة 42 ابن النفيس

240 - جرجس نبيل خير عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11519 ورقم قيد 105858    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة عقار 166 ش 

العشرين - محل رقم 3 - شمال المدخل

241 - محمود سالم حسن عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11521 

ورقم قيد 105859    محل رئيسى  عن فراشة, بجهة محافظة القاهرة 64 شارغ البترول عزبة عاطف نهاية 

شارع البترول

242 - نهى محمد عبد المنعم على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11522 ورقم قيد 105860    محل رئيسى  عن توريدات استانليس استيل ومقاولت كهربائية وميكانيكية 

واستيراد وتصدير والتوكيلت التجارية, بجهة محافظة القاهرة العقار 351 كمبوند دار مصر القرنفل - التجمع 

الول - شقة 6

243 - ساره محمود سالم على سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11523 ورقم قيد 105861    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 2 ح السعاده متفرع من شارع 

السلم عرب الجسر

244 - مينا يوسف بطرس فلتس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11540 

ورقم قيد 105862    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة 21 المنظره الترعة البولقية - 

الدور الرضى
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245 - مصطفى محمود محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11542 ورقم قيد 105863    محل رئيسى  عن معرض بيع للمنتجات والثاثات الخشبيه, بجهة محافظة القاهرة 

9 مقاتلى رمضان حسن المأمون

246 - فؤاد سيد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11545 

ورقم قيد 105864    محل رئيسى  عن بوفيه ) تقديم مشروبات وماكولت ( دون الكحولية, بجهة محافظة 

القاهرة 3 ش عاكف

247 - رائد زكريا حنس حنال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11546 

ورقم قيد 105865    محل رئيسى  عن تجارة الخشاب, بجهة محافظة القاهرة 1 عماد كامل

248 - هدى حسين مدنى متولى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11548 

ورقم قيد 105866    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة غرفة 125 بالدور الول فوق الرضى 65 شارع الجمهورى

249 - عادل عوض ا منقريوس عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 11551 ورقم قيد 105867    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن(, بجهة محافظة القاهرة 24 ش حامد ابو سريع

250 - رمسيس محروس عزيز يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11558 ورقم قيد 105868    محل رئيسى  عن توريدات بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 10 ش فتحى هندى م 

ناصر

251 - اسلم طارق سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 11561 

ورقم قيد 105869    محل رئيسى  عن تجارة ملبس رياضية, بجهة محافظة القاهرة 30 ش احمد خليل م 

الجندول

252 - احمد البدوى غازى حامد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

11564 ورقم قيد 105870    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الفنادق والمطاعم والمستشفيات والنوادى ) 

فيماعدا توريد العمالة والدوية (, بجهة محافظة القاهرة 80 ش محمد الهادى من ش صعب صالح

253 - محمود علم الدين محمد امام عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 11567 ورقم قيد 105871    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 1 ش جمال حمدان اخر مصطفى النحاس - دور ارضى

254 - على محمد على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11574 ورقم قيد 105872    محل رئيسى  عن بيع ملبس واكسسوارات, بجهة محافظة القاهرة 176 الخليل 

ابراهيم مصطفى حافظ

255 - محمد فتحى عبدا عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11576 ورقم قيد 105873    محل رئيسى  عن تجارة حدايد, بجهة محافظة القاهرة 3 ش حسين البنديرى 

متفرع من ش حسنى

256 - محمد عبدالحميد يزيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11577 ورقم قيد 105874    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 59 ش احمد سعيد - 

العباسية

257 - حسين عباس سعيد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11579 ورقم قيد 105875    محل رئيسى  عن بيع وصيانة الموبيلت, بجهة محافظة القاهرة 34 ش اسيوط
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258 - مصطفى حسين عزالدين محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11584 ورقم قيد 105876    محل رئيسى  عن تصدير و التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد 

الدعاية و العلن و الكمبيوتر و مستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 15 ش شعبان العايدى الخصايصة

259 - جوزيف وجيه رزق ا جاد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11587 ورقم قيد 105877    محل رئيسى  عن توريد بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 7 رشدى فارس مدينة 

الوحده

260 - ايمان محمود محمد شحاته علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11593 ورقم قيد 105878    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة شارع البستان 

تقسيم جمعيه النصر - حدائق حلوان

261 - ميلد شكرى حنا عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 11596 

ورقم قيد 105879    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ) دون توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 1 بسيط 

فرنسيس

262 - محمد سعد الدين مصيلحي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11600 ورقم قيد 105880    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 1 السادات

263 - محمد محمود على محمد الرماح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11601 ورقم قيد 105881    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العاملة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 17 ش احمد عبدالهادى من ش المسجد م الزهار - 

المرج الجديدة

264 - كيرلس اشرف جميل سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11605 ورقم قيد 105882    محل رئيسى  عن خدمات نضافة, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الفرن الزرايب 

منشبه ناصر

265 - عبدالمقصود حبيب عبدالرحمن حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 11606 ورقم قيد 105883    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتأجير سيارات وصيانة سيارات لدى 

الغير, بجهة محافظة القاهرة 29 ش محمد على الوسيمى

266 - عمار عطا عمار فايد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11609 ورقم قيد 105884    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وصيانة هندسية وصناعيه ) دون الكمبيوتر 

وفى حدود المسموح والمصرح به قانونا وبعد استخراج التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع 

محمد مصطفى متفرع من ش الجزائر

267 - محمد سليمان محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11614 ورقم قيد 105885    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة القاهرة العبد 1080 ب 322 شقة 

3

268 - عبدالمقصود احمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11617 ورقم قيد 105886    محل رئيسى  عن بيع كماليات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 226 جسر السويس

269 - عياد حنا ميخائيل ابادير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 11619 

ورقم قيد 105887    محل رئيسى  عن تشغيل مصوغات, بجهة محافظة القاهرة 6 درب الدهان ح اليهود الدور 

الرابع شقه 4
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270 - احمد محمود السيد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 11624 

ورقم قيد 105888    محل رئيسى  عن بيع وتجارة قطع غيار السيارات ومستلزماتها جمله وتجزئه واصلح 

السيارات والموتوسيكلت, بجهة محافظة القاهرة 66 البحث الجنائى

271 - امينه حسن حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 11639 

ورقم قيد 105889    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع المركز الجتماعى امام 

قهوة عيد الصعيدى

272 - احمد ابوزيد محمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11641 ورقم قيد 105890    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و 

العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ( ومقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة 15 اسماعيل القبانى المنطقة الولى

273 - بريهان محمود محمد السيد البحر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 11649 ورقم قيد 105891    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جاهزة جمله, بجهة محافظة القاهرة 19 ش 

قصر النيل - الدور الثالث

274 - محمد حسان محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11654 ورقم قيد 105893    محل رئيسى  عن اصلح وصيانة مركبات, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع 

المدينه المنوره قباء

275 - البدري ابوزيد السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

11657 ورقم قيد 105894    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال ) مرفق شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه (, 

بجهة محافظة القاهرة 83 بلوك 65 صقر قريش الحي العاشر / محل 2

276 - عمر محمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 11660 

ورقم قيد 105895    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة 90 شارع عزبة الجليل

277 - فراس محروس عوده محمد ابوشقره تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 11668 ورقم قيد 105896    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) دون الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة القاهرة 21ش مصطفى حافظ

278 - سيد صبرى عبد الوهاب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11669 ورقم قيد 105897    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش الحرية - ميدان المطرية

279 - حسن مصطفى احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11671 ورقم قيد 105898    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة القاهرة 30 ش الزهر

280 - فريد لبيب كامل بنيامين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11672 

ورقم قيد 105899    محل رئيسى  عن تجارة خيش ) جوانى (, بجهة محافظة القاهرة 1 ميخائيل شرقاوى 

الزرايب م ناصر

281 - صيدلية د / رامى هانى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11677 

ورقم قيد 105900    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 68 ش الربعين م السد العالى

282 - احمد عدنان محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11678 

ورقم قيد 105901    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) دون الملبس العسكريه واكسسوارتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 3 شارع عبدالرحمن من ش البترول محل
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283 - حسنى السعيد ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11682 ورقم قيد 105902    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع حسن افلطون

284 - اشرقت محمود احمد محمود القهوجى تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11683 ورقم قيد 105903    محل رئيسى  عن بيع هدايا وعمل ديكورات, بجهة محافظة القاهرة شقه ب ابراج 

السراج مول برج 3 مدخل 6

285 - عبدالرحمن محمد نجيب عبدالستار محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 11690 ورقم قيد 105904    محل رئيسى  عن اعمال المصاعد, بجهة محافظة القاهرة 34 أ شارع 

متحف المطريه

286 - عمرو عبدالحفيظ على محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11711 ورقم قيد 105905    محل رئيسى  عن ) مقلة ( محمصات وتسالى, بجهة محافظة القاهرة 14 شارع 

جزيرة بدران

287 - ندا احمد احمد محمد حسن عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11712 ورقم قيد 105906    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع عباس العقاد

288 - طارق حسين جلل عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11715 ورقم قيد 105907    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(, 

بجهة محافظة القاهرة 16 شارع عين شمس

289 - احمد حسن ابراهيم مرعى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11718 ورقم قيد 105908    محل رئيسى  عن بيع وشراء قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع 

التوفيقيه

290 - اسلم حلمى سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 11720 

ورقم قيد 105909    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة قطعه 2 تقسيم 1 ب -ار بافاريا

291 - محمد جمال عبدالمعطى غازى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11723 ورقم قيد 105910    محل رئيسى  عن ورشة نجارة )مرفق شهاده من غرفه صناعه منتجات الخشاب 

والثاث(, بجهة محافظة القاهرة بلوك 21 المحموديه - السلم - النهضه - شقه 2

292 - محمود محمد محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11726 ورقم قيد 105911    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الموتوسيكلت, بجهة محافظة القاهرة 3 ابو 

داوود الظاهرى

293 - علء عبدالرحمن شكرى عبدالرؤوف عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 11741 ورقم قيد 105913    محل رئيسى  عن خدمات المحمول, بجهة محافظة 

القاهرة 64 ش صعب صالح

294 - محمد نادى فتح الباب عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

11750 ورقم قيد 105914    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 5 شارع محمد 

صلح من مؤسسه الزكاه - تقسيم سيجال - محل

295 - ساره جمال شلقامى محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11760 ورقم قيد 105916    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 37 شارع جمال الدين 

شيال الحى السابع
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296 - بهاء متولى يونس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11769 ورقم قيد 105918    محل رئيسى  عن تجارة وبيع اثاث مكتبى ) دون الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة القاهرة 55 جمال الدين دويدار المنطقه الثامنه

297 - على محمد على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11770 ورقم قيد 105919    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد منظفات ) دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع امتداد جمال عبدالناصر

298 - عوض عبدالحميد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11771 ورقم قيد 105920    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 5 شارع 9 

مساكن الجاهزه المقطم

299 - مصطفى محمود رضوان جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 11782 ورقم قيد 105921    محل رئيسى  عن مكتب لمكافحه واباده الحشرات والنظافه دون توريد 

العماله وبعد استخراج التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة 22 شارع مهمشه البحرى - العزب

300 - يوسف محمود احمد سليمان السقا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 11785 ورقم قيد 105922    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات 

العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله( تجاره السماك بالجمله, بجهة 

محافظة القاهرة 43 ش جمال الدين دويدار - المنطقه الثامنه

301 - هشام عبدالهادى مصطفى المنير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11786 ورقم قيد 105923    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه 

)دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله( توريد السماك بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 

64 ش هشام لبيب ق12 ب14 م ثامنه

302 - اسماء على سيد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11799 ورقم قيد 105924    محل رئيسى  عن تجاره وبيع ملبس جاهزه اطفال )دون العسكريه(, بجهة 

محافظة القاهرة 16 بى اركاديا مول - كورنيش النيل - الدور الول

303 - ولء محمد طلبه العجوز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

11802 ورقم قيد 105925    محل رئيسى  عن بيع الثاث و الديكور, بجهة محافظة القاهرة 63 شارع 

مصطفى النحاس - الدور الرضى و البدروم

304 - محمد خيرى عارف سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 11804 

ورقم قيد 105926    محل رئيسى  عن توزيع منتجات غذائية, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع 17 من ش السيد 

ابو النجا

305 - ابوسريع محمد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11820 ورقم قيد 105927    محل رئيسى  عن ورشه سمكره سيارات, بجهة محافظة القاهرة 1 ش الشهيد 

طيار الحرفيين

306 - محمد محمود حمدان عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11821 ورقم قيد 105928    محل رئيسى  عن اعمال تشطيبات وديكور, بجهة محافظة القاهرة غرفه بالشقه 

رقم 2 عماره 25 ش المقدس القبارى

307 - وائل على حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 11826 

ورقم قيد 105929    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة القاهرة 43 شارع انيس حلمى المقطم
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308 - سمير احمد فاتورى محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11827 ورقم قيد 105930    محل رئيسى  عن تجهيز وتقديم مأكولت شعبيه, بجهة محافظة القاهرة 30 ش 

306 مساكن العرائس

309 - رومانى عبده عدلى خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11828 ورقم قيد 105931    محل رئيسى  عن معرض اثاث وتشطيبات وديكور, بجهة محافظة القاهرة محل 

بالعقار رقم 16 قطعه رقم 8 بلوك 29 م /6 شارع حسين فهمى من شارع حسنين هيكل

310 - محمد سيد عبدالعظيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11831 ورقم قيد 105932    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) دون العسكريه (, بجهة محافظة القاهرة وحده 27 

دى الدور دى جنينه مول

311 - هناء ابوالحسن عبدالراضى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11845 ورقم قيد 105933    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة ع 3 ب عمارات الفاروقيه جسر السويس - النزهه الجديده

312 - العوام لتوريدات الدوات المنزليه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11848 ورقم قيد 105934    محل رئيسى  عن توريد ادوات المنزليه, بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2 عقار 

رقم 7 شارع الميثاق العام - الدور الرضى الحى العاشر زهراء مدينه نصر

313 - يسرى رشدى دياب الحجر تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11850 ورقم قيد 105935    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع مجمع الفردوس

314 - على محمد ابراهيم عبدالمعطى سلطان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 11851 ورقم قيد 105936    محل رئيسى  عن تسويق عقارى و توريدات عموميه )دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتويد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 49 شارع الفلكى غرفه بالدور الول 

علوى

315 - صابر سيد اسماعيل ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11858 ورقم قيد 105937    محل رئيسى  عن كافتريا مياه غازيه )دون الكحوليه(, بجهة محافظة القاهرة محل 

بالعقار رقم 10 شارع احمد عز الدين من شارع جعفر والى

316 - مكتبه على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 11879 ورقم قيد 

105939    محل رئيسى  عن مكتبه دون تصوير المستندات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 105 شارع 

طومانباى - الدور الرضى - محل

317 - حبيبه حسين محمد فريد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

11881 ورقم قيد 105940    محل رئيسى  عن مقاولت اعمال المبانى والساسات والتشيد والتوريدات 

العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد ادعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 50 شارع 

محمد عبدالهادى من صعب صالح

318 - الضبع للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 11886 ورقم 

قيد 105941    محل رئيسى  عن نقل رحلت )داخل جمهوريه مصر العربيه  بعد استخراج التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى وفى حدود المصرح به قانونا (, بجهة محافظة القاهرة 2 الفسطاط

319 - هبة ا عبدالتواب عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11896 ورقم قيد 105942    محل رئيسى  عن تجارة سجاد ومفروشات, بجهة محافظة القاهرة 222 شارع 

الجيش
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320 - عفيفه جمر فهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 11901 ورقم قيد 

105943    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 63 اسكان النقابات المهنيه 

الشروق

321 - السيد محمد عبدالسلم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11907 ورقم قيد 105944    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) دون العسكريه - مرفق شهاده من غرفه صناعه 

الملبس الجاهزه(, بجهة محافظة القاهرة 1 ح محمود حسن من ش الوحده العربيه

322 - بيتر كامل يعقوب كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 11909 

ورقم قيد 105945    محل رئيسى  عن بيع الملبس  الداخليه, بجهة محافظة القاهرة 8 ش وكاله البلح

323 - نورا ثروت سليمان عوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11910 ورقم قيد 105946    محل رئيسى  عن تصدير وشحن لحساب الغير )فى حدود المصرح به قانونا(, 

بجهة محافظة القاهرة 11 شارع جنينه الشريف

324 - عاصم كامل عبدالله غزالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11911 ورقم قيد 105947    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه, بجهة محافظة القاهرة 3 اليمان من شارع 

عبدالعظيم مسعود

325 - اسماء رجب جمعه سيد شتويه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11912 ورقم قيد 105948    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه وتوريد نجيل صناعى ) 

دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 840 مساكن الضباط 

زهراء مدينه نصر

326 - حليم لبقاله الجمله الجافه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 11915 

ورقم قيد 105949    محل رئيسى  عن بقاله جمله جافه, بجهة محافظة القاهرة 4 ش 134 من ش 10 منشيه 

السد العالى

327 - كريستين مجدى منصور صليب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11917 ورقم قيد 105950    محل رئيسى  عن محل مفاتيح وكماليات المفاتيح, بجهة محافظة القاهرة 34 شارع 

يوسف صبرى ابوطالب من شارع جمال عبدالناصر

328 - احمد سنوسى اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11919 ورقم قيد 105951    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 2 

شارع مؤسسه الطفل الزهراء

329 - اسماعيل محمد عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11922 ورقم قيد 105952    محل رئيسى  عن المقاولت و التوريدات العموميه)دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 38 شارع عبدالسلم الخبيرى حدائق حلوان

330 - محمد سيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 11927 

ورقم قيد 105954    محل رئيسى  عن توريدات عامه ومعرض اخشاب وتشطيبات ومكتب هندسى ) دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 6 ابراج عثمان كورنيش 

النيل

331 - اسماء محمد بيومى منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11937 ورقم قيد 105956    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى )مرفق شهاده من غرفه صناعه الحبوب(, بجهة 

محافظة القاهرة عماره 55 عمارات الفردوس حى السمرات المقطم
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332 - علء سيد جابر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 11939 

ورقم قيد 105957    محل رئيسى  عن ورشة نجارة )مرفق شهاده من غرفه صناعه الخشاب والثاث(, بجهة 

محافظة القاهرة على عبدا من شارع البرج - منشيه السد العالى

333 - مصطفى محمد ابوشامه حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11957 ورقم قيد 105960    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة النسيم محل رقم 8 - 

السمرات المقطم

334 - اسحاق عبدالعليم حسن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

11963 ورقم قيد 105962    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة 5435 ش الجامعه الحديثه 

الهضبه الوسطى المقطم

335 - مرفت عبدالمسيح سيدهم ارسل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11964 ورقم قيد 105963    محل رئيسى  عن ورشه ملبس )دون العسكريه( مرفق شهاده من غرفه صناعه 

الملبس الجاهزه, بجهة محافظة القاهرة ش احمد رجب من غيط العنب

336 - محمد السيد عبدالفتاح ابوالفضل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11967 ورقم قيد 105964    محل رئيسى  عن مصنع رخام وجرانيت للنشر للغير )مرفق شهاده من غرفه 

D/479 صناعه مواد البناء(, بجهة محافظة القاهرة سابقا ضمن حوش 11888 حاليا ضمن

337 - احمد بهاء الدين راضى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 11971 ورقم قيد 105965    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) دون التسويق اللكترونى ودون النت (, 

بجهة محافظة القاهرة فيل 31 مجموعه 7 مدينتى التجمع الول

338 - محمود امين عبدالمجيد هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11975 ورقم قيد 105966    محل رئيسى  عن تجاره اجهزة كهربائية بالعموله, بجهة محافظة القاهرة 18 ش 

السيد الببلوى - محل بالرضى

339 - وائل حنفى محمود الجندى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11976 ورقم قيد 105967    محل رئيسى  عن تجارة المصوغات والمجوهرات ) بعد التراخيص اللزمه من 

مصلحة الدمغه والموازين (, بجهة محافظة القاهرة 104 ش احمد عرابى

340 - محمد عبداللطيف فؤاد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11977 ورقم قيد 105968    محل رئيسى  عن تجاره اجهزة كهربائية بالعموله, بجهة محافظة القاهرة 15 ش 

السيد الببلوى محل رقم 1 بالرضى

341 - على رمضان عويس قرنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11981 ورقم قيد 105969    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 7  ا ح مصطفى حسن 

من ح الزاويه من ش الحريه م ناصر

342 - محمد عبدالجواد محمود زهران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11986 ورقم قيد 105970    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 28 ش المطريه العمومى

343 - ماجده انور محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11987 ورقم قيد 105971    محل رئيسى  عن اداره كافيتريات ومطاعم, بجهة محافظة القاهرة 3 ش حمدى 

مبروك

344 - شريف عاطف لمعى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11990 ورقم قيد 105972    محل رئيسى  عن بوتيك اكسسوار ومستلزمات تجميل ) دون الدويه (, بجهة 

محافظة القاهرة 81 شارع بن فضل ا العمرى
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345 - خيرى فوده محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11992 ورقم قيد 105973    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 10 ح ميدان 

ابن سندر كوبرى القبه بالدور الثالث مكتب

346 - ايمان نبيل محمد احمد نافع تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11994 ورقم قيد 105974    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه بيتزا ومكرونه, بجهة محافظة القاهرة 4 

حارة محمد نافع من شارع الربعين م السد العالى

347 - خالد احمد طاهر زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 11998 

ورقم قيد 105975    محل رئيسى  عن بيع حيوانات اليفه ومستلزماتها ) دون اجراء العمليات الجراحية وبعد 

استخراج التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة القاهرة 9117 ش 9 بلوك 108 ع الوسام - المقطم

348 - هانى جميل كامل عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

11999 ورقم قيد 105976    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 64 شارع سليم 

الول - محل

349 - عادل شريف احمد حامد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12000 ورقم قيد 105977    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله( - مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 10 السباح عبدالمنعم الشربينى السابع

350 - مصطفى ابراهيم محمد احمد حنفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12001 ورقم قيد 105978    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار رقم 10 شارع عبدالفتاح سلمه من ش الورشه م 

ناصر

351 - هيثم احمد طارق عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12002 ورقم قيد 105979    محل رئيسى  عن وساطه عقاريه, بجهة محافظة القاهرة 6056 المجاوره السادسه 

م المعراج

352 - رضا عبدالفتاح عبدالقادر موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12003 ورقم قيد 105980    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

و العلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة قطعه 9115 الهضبه العليا منطقه س المقطم

353 - ميار محمد رئيس محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12004 ورقم قيد 105981    محل رئيسى  عن بيع هدايا ولعب اطفال, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الديب 

محمد سباعى عماره نفرتيتى محل 19 ب

354 - شيماء لتجاره الدراجات الناريه وقطع غيارها تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 12005 ورقم قيد 105982    محل رئيسى  عن تجاره الدراجات الناريه وقطع الغيار, بجهة محافظة 

القاهرة بلوك 210 مساكن المحموديه - المقطم

355 - اسراء عبدالخالق سيد رزق عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12006 ورقم قيد 105983    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 75 مساكن عبدالجليل 

السبعين فدان

356 - فاتن محمد عبدالعزيز محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12008 ورقم قيد 105984    محل رئيسى  عن معرض مطابخ واثاث, بجهة محافظة القاهرة 3 أ عمارات 

الهيئه العربيه للتصنيع شارع مكرم عبيد

357 - شعبان حداث حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12013 ورقم قيد 105985    محل رئيسى  عن مغسله, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 40 ش الشباب 

الجنوبى
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358 - نادر السيد جمعه فهمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 12023 

ورقم قيد 105986    محل رئيسى  عن بيع طيور ودواجن, بجهة محافظة القاهرة 164 ش امتداد رمسيس

359 - محمد شعبان بيومى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 150,000,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 12029 ورقم قيد 105987    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و استثمار عقارى )مرفق شهاده من سجل 

الوسطاء العقاريين(, بجهة محافظة القاهرة 51 ش التعاون شقه بالدور الرضى

360 - مينا جورج صفوت اديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

12031 ورقم قيد 105988    محل رئيسى  عن تجارة لحوم مجمده, بجهة محافظة القاهرة 45 ش مجلس الشعب

361 - سيد حميدو سيد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12036 

ورقم قيد 105989    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة القاهرة 30 ش الفرز

362 - عماد البرت اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12037 

ورقم قيد 105990    محل رئيسى  عن تجارة السيارات المستعمله, بجهة محافظة القاهرة 8 ش على توفيق 

شوشه م/أولى

363 - محمد كامل سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12038 

ورقم قيد 105991    محل رئيسى  عن مكافحه حشرات وافات وقوارض, بجهة محافظة القاهرة مكتب بالعقار 

رقم رقم 6 شارع السواقين بالدور الرابع بعد الرضى

364 - محمد شرف الدين ميسر عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12041 ورقم قيد 105992    محل رئيسى  عن تصدير الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة القاهرة 245 ش 

رمسيس

365 - بيتر عماد يوسف مسعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12045 ورقم قيد 105993    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع العارف بال من 

ش الورشه الهجانه

366 - اشرف عبدالعزيز احمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12047 ورقم قيد 105994    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه والتوريدات )دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 38 شارع الجبانه من وسط البلد

367 - ابوالسعود للزيوت والشحوم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12048 ورقم قيد 105995    محل رئيسى  عن توزيع وبيع فلتر وزيوت, بجهة محافظة القاهرة 13 كمال  

زهران متفرع من شارع مسطرد القديمه

368 - فايز وهيب رزق ا عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12051 ورقم قيد 105996    محل رئيسى  عن مكوجى, بجهة محافظة القاهرة 32 ش جمال الدين عفيفى من 

ش محمد المقريف

369 - مروه محمد احمد كمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12053 

ورقم قيد 105997    محل رئيسى  عن توريد العمال الخشبيه والمعادن والتنجيد, بجهة محافظة القاهرة مشروع 

9 عماره 5 شقه 124

370 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12054 

ورقم قيد 105998    محل رئيسى  عن توريدات بقاله جافه والتوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة بلوك 13 مساكن الزاويه الحمراء - مدخل 4 ش 

1
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371 - كيرلس متى ذكى جيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12055 

ورقم قيد 105999    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة شارع الصرف الصحى بجوار 

مصنع السلك من جمال عثمان

372 - وسماء فاروق محمد محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12058 ورقم قيد 106001    محل رئيسى  عن بيع ادوات معدنيه, بجهة محافظة القاهرة 76 شارع محمد 

رجائى امتداد المل

373 - يامن سعيد فهمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12059 

ورقم قيد 106002    محل رئيسى  عن خدمات المطاعم وتوصيل الطعام ))دليفرى( ودون توريد العماله(, بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم 2 بالعقار رقم 1 المنطقه الثانيه عمارات مصر التعمير والسكان - الشيراتون

374 - كريم محسن جاد الكريم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12060 ورقم قيد 106003    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير, بجهة 

محافظة القاهرة غرفة  f  بالعقار 3 مكرم

375 - صالح حمدى صالح مدبولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12061 ورقم قيد 106004    محل رئيسى  عن صيانه فلتر المياه والتكييفات, بجهة محافظة القاهرة مكتب 

بالعقار رقم 11 شارع ابراهيم ابوالنجا بالدور الول - الحى السابع

376 - هانى فرج يحيى فرج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12062 

ورقم قيد 106005    محل رئيسى  عن مستلزمات احذيه وشنط )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 9 ش 

الشعرانى

377 - محمد فتحى عبدالمنعم محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12070 ورقم قيد 106006    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع احمد خليل 

ارض الشركه

378 - سامح فوزى موسى قلد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12072 

ورقم قيد 106007    محل رئيسى  عن مصنع قمصان ) مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزه(, بجهة 

محافظة القاهرة 31 ش العاشر من رمضان المهاجرين

379 - هانى عبداللطيف رأفت عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 125,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12074 ورقم قيد 106008    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس الجاهزه ) دون العسكريه( مرفق شهاده 

من غرفه صناعه الملبس الجاهزه والمنسوجات, بجهة محافظة القاهرة شارع امام الزينى ترعه عنان بركه الحاج

380 - هانى نصرى شحاته سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12075 ورقم قيد 106009    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة 33 شارع جوهر القائد

381 - يارا صلح محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12077 

ورقم قيد 106010    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة القاهرة 1 تقسيم الجمعيه العاملين النقل 

العام الواحه - الحى العاشر

382 - احمد عبدالفتاح عبدالغنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12080 ورقم قيد 106011    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة شارع عنتر زياد شارع المركز الجتماعى

383 - احمد الياس محمد زكريا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12081 

ورقم قيد 106012    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع احمد حبيب - مدينه 

السعاده
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384 - نجوى احمد اسماعيل حمزه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12085 ورقم قيد 106013    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف سكر ) دون الطباعه (, بجهة محافظة القاهرة 5 

ش غلى الغرباوى

385 - مركز العربى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12086 ورقم قيد 

106014    محل رئيسى  عن ورشه سمكره سيارات, بجهة محافظة القاهرة رقم 1 ش 100 من شارع الخمسين

386 - احمد عبدالعزيز محمد عبدالمؤمن عمر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 12089 ورقم قيد 106015    محل رئيسى  عن مكتبة )دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة القاهرة 8 

ش محمد بك ذكى

387 - اسلم الهادى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12097 

ورقم قيد 106016    محل رئيسى  عن التصدير والتوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة مكتب p 08 بالرابع من العقار 86 عباس العقاد

388 - شيماء جمال فرغلى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12098 ورقم قيد 106017    محل رئيسى  عن تجاره الخضروات والفاكهه, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع 

ال15 من شارع ال50 - النزهه الجديده

389 - ايمن محمود احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 12102 

ورقم قيد 106018    محل رئيسى  عن تصنيع مستحضرات تجميل لدى الغير والتوزيع ) دون الدويه (, بجهة 

محافظة القاهرة 58 ش عبدا العربى الحى السابع

390 - ساره محمد عبدالعزيز عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

12105 ورقم قيد 106019    محل رئيسى  عن اعمال التشطيبات والتصميمات والتنفيذات المعماريه والديكور, 

بجهة محافظة القاهرة 86 مكتب ) M03 (  بالطابق الرابع ش عباس العقاد م نصر اول

391 - محمد محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12108 

ورقم قيد 106020    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه ) دون مستلزمات الكمبيوتر (, بجهة محافظة القاهرة 

20 مشروع زهراء مدينة نصر محل ب

392 - فاطمه محمد عبدالرحمن الديرى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12110 ورقم قيد 106021    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة القاهرة بلوك 

11 م 1 ش 2 المساكن القتصاديه شارع عاطف البرقوقى

393 - ابراهيم عاطف ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12119 ورقم قيد 106022    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 29 شارع كاشف البنا

394 - نيفين السيد امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12120 

ورقم قيد 106023    محل رئيسى  عن توريد المصنوعات الجلدية والتوريدات العمومية فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة وحدة B  الكائنه شقة 3 مكرم عبيد

395 - عبدالمقصود احمد عبدالمقصود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12121 ورقم قيد 106024    محل رئيسى  عن شحن ونقل وتأجير السيارات لحساب الغير ) بعد استخراج 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 28 شارع النصر المعادى الجديده مكتب

396 - نجاح محمد عبدالوهاب العش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12122 ورقم قيد 106025    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات, بجهة محافظة القاهرة ش عبدالحليم 

محمود من ش مسجد الرحمن

Page 32 of 118 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

397 - حسام حسن عبدالمعز حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12123 ورقم قيد 106026    محل رئيسى  عن توزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة 324 زهراء مدينة 

نصر الحى العاشر

398 - جلل محمد جلل عبدالحميد الشرنوبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12127 ورقم قيد 106027    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 132 أ شارع مصر والسودان

399 - شيماء محمد حسن عطية تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12129 

ورقم قيد 106028    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) دون العسكرية (, بجهة محافظة القاهرة 18 جنينه 

D18 مول ش البطراوى - الدور الثالث - محل رقم

400 - نور اشرف شكرى نجيب جرجس تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12130 ورقم قيد 106029    محل رئيسى  عن معرض بيع فساتين ) دون اقامه الحفلت (, بجهة محافظة 

القاهرة 6  ش محمد جلل من ش ابراهيم اللقانى

401 - جمال سعيد مجاهد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12132 ورقم قيد 106030    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 

10 شارع سلوانس محل رقم 1

402 - احمد محمد معروف عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12134 ورقم قيد 106031    محل رئيسى  عن لف ماوتير كهرباء, بجهة محافظة القاهرة 1 ش السلم شرق 

السكه الحديد - منشاة ناصر

403 - ايهاب محمد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12136 

ورقم قيد 106033    محل رئيسى  عن توريدات ادوات البناء, بجهة محافظة القاهرة 1 المكوجى

404 - هشام على سيد جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12137 

ورقم قيد 106034    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة ب ج السوق التجارى الحى 

العاشر

405 - علء هاشم سلطان عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12143 ورقم قيد 106035    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 51 النخيل اطلس - المقطم

406 - معاذ منصور شعبان مهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12165 ورقم قيد 106037    محل رئيسى  عن معرض بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسة 

الزكاه نصية ش تخطيطى ارض مصنع النسيج

407 - نوريهان عزت عبداللطيف فهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12170 ورقم قيد 106038    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

22 مدخل 1 مساكن العرائس صقر قريش محل بالدور الرضى

408 - بيشوي صموئيل عزيز انجلي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12171 ورقم قيد 106039    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة ق 1474 ش 

خالد عبد الشافي من ش الخمسين من ش ال 27

409 - سعيد على محمد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12172 ورقم قيد 106040    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وخدمات نقل ) بعد استخراج التراخيص 

اللزمة من جهاز النقل البري و الجوي (, بجهة محافظة القاهرة 4 عمر بن الخطاب عزبة العرب
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410 - ميرى عزمى الياس بانوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12173 

ورقم قيد 106041    محل رئيسى  عن بيع ادوات نظافه ومكتبه ) دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

القاهرة 55 شارع الزهراء

411 - محمد اسماعيل محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12178 ورقم قيد 106042    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة غرفة من شقة 3 بالعقار 

135 أ الحى 3 منطقة 1 - التجمع الخامس

412 - حسين زينهم سيد هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12186 ورقم قيد 106043    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة 3 عمارات ايديال ارض 

السيرم

413 - ياسر سيد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12186 

ورقم قيد 106043    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة 3 عمارات ايديال ارض السيرم

414 - بيشوي فوزي حبشي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12196 ورقم قيد 106044    محل رئيسى  عن توريدات عموميه  ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 15 ش جوده سيد سلمه

415 - رائد محمد سعيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

12207 ورقم قيد 106045    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة 44 ش اسيوط

416 - نور اشرف شكري نجيب جرجس تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 12209 ورقم قيد 106047    محل رئيسى  عن معرض بيع فساتين, بجهة محافظة القاهرة 6 ش محمد 

جلل من ش ابراهيم اللقاني

417 - احمد ابراهيم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 12210 

ورقم قيد 106048    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )دون الملبس العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 28 

ش طلعت حرب محليه رقم 19*34

418 - اسلم جمال شفيق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12214 ورقم قيد 106049    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة العقار 28 شارع افريقيا

419 - ايمن بريك صالح بريك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12221 

ورقم قيد 106050    محل رئيسى  عن بيع الملبس  الجاهزه )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة محل 70 

مول امون -اسكان المستقبل 63م - الشروق

420 - سعاد عبدالفتاح محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12230 ورقم قيد 106051    محل رئيسى  عن بيع منسوجات وخردوات, بجهة محافظة القاهرة وحده 8 

فيوتشر مول - التجمع الخامس

421 - حنان احمد اسماعيل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12233 ورقم قيد 106052    محل رئيسى  عن تجاره احذيه )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة وحده 20 

دور 3 - الفيوتشر مول - التجمع الثالث م الخدمات

422 - عصام سعد محمود نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12234 

ورقم قيد 106053    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 5 ش الجامعة ابراج الميراج من 

ش الميثاق
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423 - رشا حسن محمد عبدالهادى ابوشاويش تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 12235 ورقم قيد 106054    محل رئيسى  عن مكتبة وهدايا )دون تصوير المستندات(, بجهة محافظة 

القاهرة المركز التجارى )فيوتشر مول( التجمع الثالث - منطقه الخدمات 7,3,2

424 - رشاد سيد عبدالصابر بكر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12237 ورقم قيد 106055    محل رئيسى  عن مقاولت و التوريدات عموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة شارع السيد احمد شارع الفرن مدينه الهدى 

ابوصير

425 - سامر هانى كرم فهمى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12245 ورقم قيد 106056    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الدوات الرياضيه و التوريدات العموميه ) دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 100 شارع الميرغنى - 

J7 الطابق الرابع  مكتب رقم

426 - السيد شعبان السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12247 

ورقم قيد 106057    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية ومنزليه ) جمله وقطاعى(, بجهة محافظة القاهرة 

شارع اليمان بال

427 - عماد بلمون عبدالشهيد مرجان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12248 ورقم قيد 106058    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 9(, بجهة محافظة القاهرة 7 أ شارع السيده زينب

428 - نهى محمد فتحى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12259 

ورقم قيد 106059    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانه التكييفات, بجهة محافظة القاهرة 20 ش عبده 

الرزاز

429 - محمود عبدالله محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12260 ورقم قيد 106060    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 56 شارع ع منطقه النسيم - محل 

1 حى السمرات

430 - معوض محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12262 

ورقم قيد 106061    محل رئيسى  عن محل عطاره, بجهة محافظة القاهرة 28 عماره النسيم محل  ر1ب  

السمرات

431 - رانيا محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12264 ورقم قيد 106062    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع رخام وجرانيت )مرفق شهاده من غرفه صناعه 

مواد البناء(, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع محمد سليم متفرع من ش عبدا عفيفى

432 - عصام عبده احمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 12267 

ورقم قيد 106063    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و التوريدات )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12 شارع الشيخ منصور من ش احمد جاد من ش 

عبدا رفاعى - الدور الول بعد الرضى

433 - حسن فوزى عبدالمنعم فرج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12268 ورقم قيد 106064    محل رئيسى  عن منجد افرنجى, بجهة محافظة القاهرة 14 محمد ابراهيم من سكه 

عبدالرازق

434 - مينا سمير جرجس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12273 ورقم قيد 106065    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 12 ش ميدان ابن سندر - حمامات القبه
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435 - وليد محمد مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12277 ورقم قيد 106066    محل رئيسى  عن مقاولت والتوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع السكه الحديد عزبه بخيت م ناصر

436 - اسماء عصام حامد عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12278 ورقم قيد 106067    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) دون العسكرية (, بجهة محافظة القاهرة 

قطعه 5112 المجاورة الخامسه - المعراج

437 - محمد شعبان عبدالسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12279 ورقم قيد 106068    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 2 بلوك مدخل 3 شقه 12 المساكن الشعبيه

438 - كيرلس سويحه بسطا سويحة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12281 ورقم قيد 106069    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس الجاهزه ) مرفق شهادة من غرفة الملبس 

الجاهزه والمفروشات المنزلية (, بجهة محافظة القاهرة 3 ش صدام حسين من ش حسن نصر

439 - ايمان ابراهيم محمود سالم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12282 ورقم قيد 106070    محل رئيسى  عن خدمات نظافه)بعد استخراج التراخيص اللزمه(  و التوريدات 

العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة قطعه 1/27 

كمبوند رويال الحى الثالث

440 - كيرلس فهمى عوض ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

12283 ورقم قيد 106071    محل رئيسى  عن توريد الكوريان والكومباكت و التوريدات العموميه )دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 9 ارض الريان

441 - بسمه سامح صلح حسانين الحلفاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 12287 ورقم قيد 106072    محل رئيسى  عن تقديم مأكولت, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع 151

442 - عمرو محمد محمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12297 ورقم قيد 106074    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومستلزمات طبيه ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ودون الدويه (, بجهة محافظة القاهرة 14 شارع الخطاب 

النعام

443 - احمد عبدالفتاح محروس مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12306 ورقم قيد 106075    محل رئيسى  عن بيع نظارات شمسيه, بجهة محافظة القاهرة 19 ح عبدالدايم من 

ش التحرير غرفة بالدور الول علوى

444 - خالد محمد سيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12307 

ورقم قيد 106076    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و ) توريدات عامه فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 13 ش اسكاروس من السيد مبارك

445 - عبدالرحيم عبدالنبى هريدى عبدالعواض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12311 ورقم قيد 106077    محل رئيسى  عن بيع بالتجزئه بالمتاجر غير المتخصصه التى تبيع الطعمه 

والمشروبات والتبغ اساسا, بجهة محافظة القاهرة 22 ش 32 ايجيبكو القطاميه - التجمع الثالث

446 - محمد محمود محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12312 

ورقم قيد 106078    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة القاهرة 5 مجاوره 6 التجمع الول محل 7

Page 36 of 118 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

447 - عبدا عزت امين عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12316 ورقم قيد 106079    محل رئيسى  عن كافيه تقديم مشروبات ) دون البلى ستيشن والنترنت ودون 

المشروبات الكحوليه (, بجهة محافظة القاهرة 153 ش مصر والسودان

448 - ابراهيم محمد ابوالعل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12318 ورقم قيد 106080    محل رئيسى  عن فرادنيات موبيليا, بجهة محافظة القاهرة 2 درب الصباغه - 

المناصره

449 - مؤسسه محى الدين ام سى اى سى  M.C.E.C تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 12319 ورقم قيد 106081    محل رئيسى  عن ادارة واقامه وتشغيل مصنع لمزج 

وخلط وتعبئه وتجاره الكيماويات الصناعيه بانواعها والمنظفات والمطهرات والسمده والمخصبات الزراعيه 

ومعالجه المياه )بعد استخراج التراخيص والموافقات اللزمه لممارسه النشاط   مرفق شهاده من غرفه الصناعات 

الكيماويه(, بجهة محافظة القاهرة 8 ش المستشفى العسكرى

450 - محمد محمد عبدالراضى عبدالبارى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12324 ورقم قيد 106082    محل رئيسى  عن بيع الملبس الجاهزه ) دون العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة قطعه 22 المركز الرئيسى ميجا مول مج 3

451 - خضره التهامى محمد التهامى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12325 ورقم قيد 106083    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 22 ش ابراهيم عبدالرازق

452 - طارق محمد وحيد فؤاد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12328 ورقم قيد 106084    محل رئيسى  عن تجارة منسوجات, بجهة محافظة القاهرة 90 مصطفى النحاس

453 - احمد محمد حسن عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12332 ورقم قيد 106085    محل رئيسى  عن مقاولت كهروميكانيكيه, بجهة محافظة القاهرة 53 ش جسر 

السويس عماره 2 ابراج الفاروقيه

454 - هانى محروس على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12333 ورقم قيد 106086    محل رئيسى  عن صناعه الثاث )مرفق شهاده من غرفه صناعه منتجات 

الخشاب والثاث(, بجهة محافظة القاهرة 21 احمد باشا يكن

455 - جمال الدين احمد محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12334 ورقم قيد 106087    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس ) دون العسكريه ( ) مرفق شهاده من غرفه 

صناعه الملبس الجاهزه والمنسوجات(, بجهة محافظة القاهرة ش عبدالعزيز حسونه

456 - سلمه زكى سعد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 12335 

ورقم قيد 106088    محل رئيسى  عن بوفيه ) دون المشروبات الكحوليه (, بجهة محافظة القاهرة 8 ش خان 

جعفر

457 - روان جمال عبدالباقى السنوسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12339 ورقم قيد 106089    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) دون التسويق اللكترونى ودون النترنت (, 

بجهة محافظة القاهرة 16 شارع سيدى بلل من مصطفى حافظ

458 - احمد السيد عبدالفتاح روبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12340 ورقم قيد 106090    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6( - توريد مهمات المكاتب ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الطباعه وتوريد العماله(, بجهة محافظة 

القاهرة مكتب رقم 8 بالعقار رقم 21 شارع الجولف -الدور الرابع فوق الرضى
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459 - سيف الدين اسامه عبدالحليم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 12346 ورقم قيد 106091    محل رئيسى  عن كوفى شوب مشروبات ساخنه وبارده )دون الكحوليه(, 

بجهة محافظة القاهرة 2-الدور الول  حوض خارج الزمام القبلى رقم 57 سوق القتال الدولى اول طريق 

السماعيليه الصحراوى - شارع جسر السويس

460 - عبدالعظيم فيصل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12349 ورقم قيد 106092    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة القاهرة ش خالد بن الوليد قباء

461 - ابانوب وهيب عزيز ودس تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12350 ورقم قيد 106093    محل رئيسى  عن توريد الكوريان والكومباكت والتوريدات العموميه )دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد اتلدعايه والعلن وتويد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 11 ش سمران من شارع 

التروللى

462 - احمد عباس احمد السعيد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12351 ورقم قيد 106094    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 19 شارع 

ابوالفتوح عبدا عين شمس الشرقيه محل

463 - عبدالفتاح بدران محمد محمد شقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12353 ورقم قيد 106095    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة القاهرة 7 ش امين حماده

464 - رجب لتجاره النقل الخفيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12354 ورقم قيد 106096    محل رئيسى  عن بيع وشراء التكاتك والموتوسيكلت والسكوتر والتروسكل 

والسيارات, بجهة محافظة القاهرة 1 عمارات الوقاف من الشارع الجديد - بئر ام سلطان محل 3

465 - محمد سعد باشا حسين باشا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12355 ورقم قيد 106097    محل رئيسى  عن صاله جيم ) العاب رياضية (, بجهة محافظة القاهرة 6 ش 

حسن خليل من طومانباى

466 - مايكل عادل فهيم منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12356 ورقم قيد 106098    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة محل 

رقم 1 بالعقار رقم 28 شارع عثمان بن عفان

467 - زياد محمد سلمى سليمان القبطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

12365 ورقم قيد 106099    محل رئيسى  عن توريدات ابواب وشبابيك upvc وشيش حصير والتوريدات 

العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 253 الحى 

الخامس المنطقه الرابعه التجمع الخامس
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فروع الفراد

1 - انجي عطا اسحق فيلبس  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   10565 ورقم قيد   100440  محل فرعى  

عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله ومواد الدعايه والعلن(  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع محمد الدح 

متفرع من صليب نخله - شقه رقم 6

2 - صيدليه د/ حسام عبدالعظيم  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   10584 ورقم قيد   102034  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 4 بلوك ف 16 الشطر الثالث - زهراء المعادى

3 - محمد حسين حمزه محمد  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   10779 ورقم قيد   77299  محل فرعى  

عن اصبح / استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه وتوريدات عموميه وتجاره الفاكهه والموز  بجهة محافظة القاهرة محل 

112 عنبر 6 - سوق العبور

4 - رامى قدرى ابراهيم  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   10757 ورقم قيد   96267  محل فرعى  عن 

مطعم مأكولت  بجهة محافظة القاهرة الوحدة التجارية رقم ) G10  ( الدور الرضى بالمول ميدتاون - قطعه رقم ) 

49 د ( - المستثمرين الجنوبية

5 - كريم احمد علي منصور  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   10775 ورقم قيد   105674  محل فرعى  

عن توريد المواد الغذائية و توزيعها و التعبئة و التغليف و المحاصيل الزراعية و استصلح الراضي الزراعية  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/26 ش خضر التوني شقة 710 مدينة نصر

6 - كريم احمد علي منصور  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   10775 ورقم قيد   105674  محل فرعى  

عن توريد المواد الغذائية و توزيعها و التعبئة و التغليف و المحاصيل الزراعية و استصلح الراضي الزراعية  بجهة 

محافظة الجيزة الحي 2 المجاورة 2 عمارة 345 المحور المركزي مدينة 6 اكتوبر

7 - طارق محمد حلمى سليمان ابراهيم  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   10872 ورقم قيد   7686  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط \ توزيع وتجارة السيارات  بجهة محافظة القاهرة 28 ش الدكتور عزت سلمه المنطقة 

السادسة

8 - محمد على جاد على  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   10813 ورقم قيد   36351  محل فرعى  عن 

تجارة احذية بالجملة  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع الفحامين الغوريه

9 - امير جميل انور حنين  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   10934 ورقم قيد   51043  محل فرعى  عن 

ورشة تشغيل مصوغات ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات المعدنية (  بجهة محافظة القاهرة 6 ش خان ابو طالقيه ح 

اليهود

10 - مصطفى حلمى مصطفى  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   10929 ورقم قيد   51440  محل فرعى  

عن اضافه نشاط/ تسويه اسماك  بجهة محافظة القاهرة 186 شارع شركات البترول

11 - شمس للتجارة والتوريدات  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   10894 ورقم قيد   75212  محل فرعى  

عن اصبح / تجارة وتوريدات الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها (  بجهة محافظة القاهرة 

36 ش البنفسج 2 التجمع الول

12 - شريف شوقى سعيد عبدالحليم  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   10947 ورقم قيد   105701  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة قطعه 7 بلوك 23 المنطقه العاشره

13 - احمد على مدنى على  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   11045 ورقم قيد   77212  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط تجارة المواد الغذائية جمله وتجزئة  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضية عمارة 26 مساكن النصر 

القطامية التجمع الثالث

14 - احمد على مدنى على  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   11050 ورقم قيد   77212  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط تجارة المواد الغذائية جمله وتجزئة  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 4 بالدور الول بالعقار رقم 109 

النرجس 4 التجمع الخامس

15 - محمد طه عبد الجواد محمد  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   11031 ورقم قيد   85730  محل فرعى  

عن كوافير حريمى  بجهة محافظة القاهرة 46 ش العزيز بال

16 - محمود سيد عويس على  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   11035 ورقم قيد   91765  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / الستيراد  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 8 بالعقار رقم 7 سرايا المنيل
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17 - شيراز عادل حسن محمد  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   11040 ورقم قيد   96743  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ توريدات عمومية دون توريد مستلزمات الكمبيوتر وتوريد العمالة  بجهة محافظة القاهرة 4 الدور 

الول قطعه 7061 - المجاورة السابعه المعراج السفلى

18 - عادل رفعت محمد سيد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   11216 ورقم قيد   53770  محل فرعى  

عن تجارة ملبس جاهزه  بجهة محافظة القاهرة 2 حوش عيسى بالدور الثانى بعد الرضى

19 - حلمى عبدالخالق حلمى عبدالخالق  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   11183 ورقم قيد   60826  محل 

فرعى  عن تجارة الحديد والصلب وجميع قطاعاته  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع سوق العصر

20 - هانى جرجس لطفى معوض  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   11189 ورقم قيد   73426  محل 

فرعى  عن تجارة خضار و فاكهه  بجهة محافظة القاهرة محل 1 غرب السكه ش المرج الغربية

21 - كريم احمد حنفى مصطفى  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   11163 ورقم قيد   81358  محل فرعى  

عن حذف نشاط / ايجار سيارات لحسابي و حساب الغير  بجهة محافظة القاهرة 1 ش التوحيد من شارع عبدالحميد 

مكى حدائق المعادى

22 - محمود عباس محمد محمود  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   11213 ورقم قيد   90108  محل فرعى  

عن اصبح / توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة و مواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ( ومواد 

غذائية  بجهة محافظة القاهرة محل 31 سنتر اسبيكو الجديد

23 - عمر محرم نجيب محمود  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   11181 ورقم قيد   101835  محل فرعى  

عن اضافة / ورشة احذيه  بجهة محافظة القاهرة 53 زقاق الفرقاء ش كلوت بك الدور الثالث

24 - ابراهيم محمد حسن حمدى  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   11302 ورقم قيد   1432  محل فرعى  

عن توريد اثاث  بجهة محافظة القاهرة قطاع G السوق الشرقى ضمن المنطقة التجارية بالركن الشمالى الشرقى - 

امتداد الرحاب - محل رقم 62

25 - فرغل ستارت  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   11386 ورقم قيد   25084  محل فرعى  عن مكتبة 

وهدايا  بجهة محافظة القاهرة 7 ش بستان الجيش محل بالرضى

26 - مايكل بشرى ميخائيل مقار  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   11348 ورقم قيد   65873  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / توكيلت تجارية واستيرد وتصدير و التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة 14 م 1138 شارع مصطفى رفعت مساكن شيراتون

27 - مينا مجدى صليب مرقص  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   11476 ورقم قيد   71089  محل فرعى  

عن اضافه نشاط / صيانه سيارات ومحركات ومعدات ثقيله  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع محمد السكندراني مدينه 

الجندول

28 - سامح مجدى فهمى عزيز  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   11451 ورقم قيد   95999  محل فرعى  

عن اصبح / ادارة مطاعم وكافيتريات فقط  بجهة محافظة القاهرة شارع عبدالحميد بدوى نادى الشمس بوابه

29 - صيدلية د. جون سامى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   11537 ورقم قيد   40236  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة القاهرة 47 شارع الشهيد سيد زكريا الشيراتون - صقر قريش

30 - صيدلية د . جون سامى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   11566 ورقم قيد   40236  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع حسين شفيق المصرى امام نادى الشمس

31 - مالك محمد الباز السيد المام  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   11541 ورقم قيد   95610  محل 

فرعى  عن  توكيلت تجاريه  بجهة محافظة الدقهلية مجلس المدينه - برج صفوه الطباء - بملك / مالك محمد الباز 

السيد المام

32 - مالك محمد الباز السيد المام  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   11541 ورقم قيد   95610  محل 

فرعى  عن  توكيلت تجاريه  بجهة محافظة القاهرة 18ناصيه ش مقلد والغنام الحى الثامن بملك/ منال فخرى سليمان 

خليل

33 - محمود عبد الفتاح احمد منصور  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   11531 ورقم قيد   98704  محل 

فرعى  عن صالة العاب رياضية وتجارة اجهزة رياضية  بجهة محافظة القاهرة دريمز مول الدور الثالث محل 217 

ب 15 ش متفرع من ش اخناتون - التجمع الخامس
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34 - ياسر صبرى احمد محمد الدع  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   11595 ورقم قيد   24436  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط / توكيلت تجاريه  بجهة محافظة القاهرة 430 شارع بورسعيد الدور العاشر محل رقم 

1021 الموسكى

35 - احمد حسن عبدالرازق حسن  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   11662 ورقم قيد   53502  محل 

فرعى  عن اصبح / مكتب توريدات وتجارة الملبس الجاهزة " دون الزى والملبس العسكرية "  بجهة محافظة 

القاهرة 60 أ ش جسر السويس الف مسكن امام نادى الشمس

36 - هانى جرجس لطفى معوض  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   11689 ورقم قيد   73426  محل 

فرعى  عن تجارة خضار و فاكهه  بجهة محافظة القاهرة 1 غرب السكه ش المرج الغربية

37 - بريهان محمود محمد السيد البحر  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   11808 ورقم قيد   105891  

محل فرعى  عن مكتب ملبس جاهزة جمله  بجهة محافظة القاهرة 75 شارع عبدالعزيز حجازى تقسيم التجارين - 

جسر السويس

38 - سعيد محمد صلح السداوى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   11836 ورقم قيد   15331  محل فرعى  

عن كوافير رجالى حلقة  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 6 عقار 228 الحى الثالث

39 - سامح عبد السلم صابر محمد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   11868 ورقم قيد   52045  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / بيع حلويات ) بموافقة خطاب الدارة العامه للسجل التجارى (  بجهة محافظة القاهرة 17 ب 

ش عبد الرحمن باشا - الدور الرضى 3

40 - همسه محمد عبدالمنعم محمد عبدالفتاح  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   11860 ورقم قيد   105938  

محل فرعى  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة الدقهلية ش جيهان امام الجهاز الهضمى -تقاطع ش الهنداوى بملك/ 

محمد وسامح المتولى محمد محمود

41 - همسه محمد عبدالمنعم محمد عبدالفتاح  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   11860 ورقم قيد   105938  

محل فرعى  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة القاهرة محل )رقم131الى135( قطعه ارض رقم167/1القطاع الول 

خلف المستشفى الجوى التجمع الخامس بملك/ شركة يونيكيون للستثمار العقارى

42 - خالد احمد نعمان رمضان  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   11925 ورقم قيد   45830  محل فرعى  

عن تجارة وصيانة الجهزة الكهربائية واستيراد وتصدير و قطع غيار دون الكمبيوتر ومستلزماتة  بجهة محافظة 

القاهرة فيل 6 أ بشارع 265 المعادى

43 - عبد الرازق عبد الغنى شحاته شرع ا  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   11959 ورقم قيد   87974  

محل فرعى  عن اضافه نشاط / تجاره وسائل النقل الخفيف  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع منفذ بيع بالعنوان / 

العقار رقم 2 شارع الحلج من شارع البترول المرج الغربيه

44 - احمد محمد احمد موسى عيد فرهوده  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   11944 ورقم قيد   105958  

محل فرعى  عن  تجاره العقارات والتشطيبات والمقاولت والتوريدات فيماعدا الكمبيوتر ومشتملته وتوريد العماله 

والستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 77 

شارع ابوداود الظاهرى

45 - احمد محمد احمد موسى عيد فرهوده  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   11944 ورقم قيد   105958  

محل فرعى  عن  تجاره العقارات والتشطيبات والمقاولت والتوريدات فيماعدا الكمبيوتر ومشتملته وتوريد العماله 

والستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة الغربية جسر النيل ملك 

محمد احمد مرسى عيد

46 - عصام سعيد محمد سعد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   11996 ورقم قيد   105709  محل فرعى  

عن تجارة وبيع اكسسوارات وكماليات وقطع غيار السيارات وصيانة تكييفات السيارات  بجهة محافظة القاهرة 49 

شارع دمشق محل بالدور الرضى

47 - حاتم محمد احمد عبد الرحمن  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   12104 ورقم قيد   83595  محل 

فرعى  عن اصبح النشاط / الستيراد والتصدير وتجارة الخضار بالجمله ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (  بجهة محافظة القاهرة محل مسلسل 314 خ 19/1/1 بحصه 12 ط - سوق العبور

48 - احمد محمد احمد عبدالرحمن  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   12100 ورقم قيد   83827  محل 

فرعى  عن تجارة خضار بالعموله  بجهة محافظة القاهرة محل 314 عنبر 9 خضار سوق العبور
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49 - احمد حسن محمد احمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   12066 ورقم قيد   102979  محل فرعى  

عن بيع اكسسوار محمول وبيع موبايلت  بجهة محافظة القاهرة 24 ش احمد عصمت

50 - عبدالحميد صبرى عراقى عبدالحميد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   12135 ورقم قيد   106032  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت عامه  بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديدة-26ش زهرة الندلس

51 - عبدالحميد صبرى عراقى عبدالحميد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   12135 ورقم قيد   106032  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت عامه  بجهة محافظة الشرقية القراقره ملك صبرى عراقى عبدالحميد

52 - محمد حمدى شعبان حمدان  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   12208 ورقم قيد   106046  محل 

فرعى  عن مقاولت عامه 0  بجهة محافظة القاهرة 82 ش مكرم عبيد - الدور السابع شقة رقم ) 13(

53 - محمد حمدى شعبان حمدان  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   12208 ورقم قيد   106046  محل 

فرعى  عن مقاولت عامه 0  بجهة محافظة شمال سيناء ش السماعيليه - متفرع من ش اسيوط بملك / حمدى شعبان 

حمدان - العريش -

54 - سيد ابو زيد سيد حسين  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   12244 ورقم قيد   2735  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح / بقالة شاملة وتشمل الزيوت  بجهة محافظة القاهرة 26 ش بكر العطار من العشرين

55 - ميلد عبد الحميد حميده زيدان  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   12286 ورقم قيد   57445  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط/ اعمال محاجر وتوريدات اعمال محاجر ) بعد استخراج التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 48 المنطقه السادسه الحى المتميز - عمارات مدينه بدر شقه بالدور الرضى

56 - محمد شعبان السيد شحاته  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   12216 ورقم قيد   104721  محل فرعى  

عن بيع مجمدات ومواد غذائيه  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 70 بمول بانوراما

57 - محمد عيسى صابر محمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   12323 ورقم قيد   80027  محل فرعى  

عن استيراد و تصدير جميع انواع قطع غيار السيارات  بجهة محافظة القاهرة 75 شارع مسجد الرحمه
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قيود الشركات

1 - محمد احمد مصطفي وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

10717 ورقم قيد  105667    مركز عام  عن المقاولت العموميه والتركيبات المعدنيه والعمال 

الكهروميكانيكيه والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (  

بجهة محافظة القاهرة 86 شارع عباس العقاد الطابق الرابع مكتب ) N16( مدينه نصر اول

2 - مدحت كامل عبد الشهيد وشركائه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

11650 ورقم قيد  105892    مركز عام  عن كوافير حريمى  بجهة محافظة القاهرة 23 ش امين فكرى

3 - مدحت يوسف عبداللطيف وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    11730 ورقم قيد  105912    مركز عام  عن التصدير  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع نادى 

التصالت - متفرع من اللسلكى

4 - محمد بسيونى يوسف رحيم وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    11926 ورقم قيد  105953    مركز عام  عن تجاره وتوريد الكيماويات والتوريدات العامه 

والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة 6 شارع محمود غنيم

5 - محمد عبد المجيد رمزي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    11955 ورقم قيد  105959    مركز عام  عن التوريدات العمومية )دون توريد اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزمات الدعاية والعلن(  بجهة محافظة القاهرة 53 شارع الكابلت الميرية الزيتون

6 - احمد عوض محمد شعبان وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    12057 ورقم قيد  106000    مركز عام  عن خدمات اعمال النظافه والتوريدات العموميه )دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن(  بجهة محافظة القاهرة 17 ش الصفا والمروه

7 - يحيا زكي عبدالموجود ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    12157 ورقم قيد  106036    مركز عام  عن بيع طيور  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ابراج 

بدر ) مدينه الزهور سابقا (
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فروع الشركات

1 - جيهان فتحى و شريكتها   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    11066 ورقم قيد   25235   فرعى  

عن معرض لبيع الجهزه الكهربائيه  بجهة محافظة القاهرة رقم 1 عماره 4 بلوك 5 شارع حسنى عثمان

2 - اصبح احمد رفعت محمد حفنى وشريكه   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    11316 ورقم قيد   

53416   فرعى  عن الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية و التوريدات  فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته  

بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم 2 بالعقار 60 ب ش نجيب الريحانى

3 - هشام سعيد هاشم السحار وشريكة   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    11305 ورقم قيد   88550   

فرعى  عن الغاء نشاط / حذف والغاء نشاط / اعمال توريدات الكتب ولعب الطفال والدوات المنزلية واصبح 

النشاط / توريدات الدوات المكتبية والمدرسة  بجهة محافظة القاهرة 22 ش سبيل الخازندار بالعباسية - منفذ 

لتسليم منتجات الشركة

4 - محمد محمد محمد عوف وشريكته   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    11294 ورقم قيد   105802   

فرعى  عن تعديل الى / التصدير والتوكيلت التجاريه وتجاره وتوزيع وتصنيع وتعبئه لدى الغير مستحضرات 

التجميل والعطور والمستحضرات المنزليه والمطهره ومستحضرات العنايه الشخصيه ومستلزمات الطفال 0  

بجهة محافظة السماعيلية البلبسة خلف مخزن العتال بملك احمد ابراهيم بيومى بحى العبور

5 - محمد محمد محمد عوف وشريكته   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    11294 ورقم قيد   105802   

فرعى  عن تعديل الى / التصدير والتوكيلت التجاريه وتجاره وتوزيع وتصنيع وتعبئه لدى الغير مستحضرات 

التجميل والعطور والمستحضرات المنزليه والمطهره ومستحضرات العنايه الشخصيه ومستلزمات الطفال 0  

بجهة محافظة القاهرة مصر الجديده21صقر قريش مساكن الشيراتون شقه رقم5

6 - مهندس ممدوح عزام , مهندس زكى شخبه   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    11755 ورقم قيد   

105915   فرعى  عن مصنع تقطيع وتلميع رخام وجرانيت لخدمه غرض ونشاط الشركه  بجهة محافظة القاهرة 

طره _ الحوش 12086 سابقا وحاليا رقم  W/25 بمنطقه شق الثعبان بملك/ الشركاء

7 - مهندس ممدوح عزام , مهندس زكى شخبه   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    11755 ورقم قيد   

105915   فرعى  عن مصنع تقطيع وتلميع رخام وجرانيت لخدمه غرض ونشاط الشركه  بجهة محافظة الغربية 

شارع شكرى القوتلى  ناصية شارع عادل الرفاعى برج البسيونى-المحله الكبرى

8 - امام حسين امام خورشيد وشريكه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    12161 ورقم قيد   56326   

فرعى  عن المقاولت العامه والتوريدات والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه دون توريدات ومستلزماتة  

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 13 ش فوزى متفرع من ش ابن الرشيد

9 - عمرو جمعة عبدالعال همام وشركاة   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    12240 ورقم قيد   52629   

فرعى  عن تعديل نشاط ليصبح / انواع المقاولت العامه و التوريدات العموميه و الستشارات الهندسيه و 

التوكيلت التجاريه و اعمال الصيانه في مجال المقاولت  بجهة محافظة القاهرة 10 ش العيسوى احمد

10 - اصبح / محمد عبدالرحمن عبدالعال حسن وشريكه   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    12369 

ورقم قيد   64483   فرعى  عن اضافة نشاط/النشاءات المعدنية والتوريدات الخاصة بها والمقاولت العامة 

والتوريدات الصناعية الى النشاط الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة 24 ش الشهيد مصطفى رياض شقه رقم 2 

غرفه رقم 2 -المنطقه الولى
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 محو - شطب

1 - خالد على نزيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   935 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع  64 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

2 - عادل رمسيس عبو  تاجر فرد سبق قيده برقم   16097 قيد فى 23-03-2008 برقم ايداع  3770 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاة

3 - محمد فاروق محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   77782 قيد فى 09-02-2014 برقم ايداع  1755 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

4 - محمد عثمان يونس عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   84209 قيد فى 22-01-2015 برقم ايداع  678 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

5 - اسلم اشرف محروس خلف عزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم   90160 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع  

11342 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

6 - محمد سيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93632 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع  21265 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

7 - احمد كمال رياض ابراهيم ابوعمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   98648 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع  

13248 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

8 - كرم مليجى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105285 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  9252 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

9 - سميره رمضان عبد الرسول محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   68 قيد فى 13-04-2008 برقم ايداع  

4783 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

10 - ايمن احمد حسن يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   11847 قيد فى 27-11-2007 برقم ايداع  13268 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

11 - هشام محمد جمال الدين سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13946 قيد فى 28-01-2008 برقم ايداع  

1168 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

12 - امجد عبد السيد غبر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23024 قيد فى 10-09-2008 برقم ايداع  

12333 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

13 - عريان مشرقى صموئيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   23711 قيد فى 07-10-2008 برقم ايداع  

13210 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

14 - عريان مشرقى صموئيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   23711 قيد فى 12-12-2013 برقم ايداع  14748 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

15 - كوافير امير.  تاجر فرد سبق قيده برقم   29806 قيد فى 08-03-2009 برقم ايداع  3651 وفى تاريخ  

02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

16 - هنيات شعبان عبد التواب عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51116 قيد فى 29-09-2010 برقم 

ايداع  14933 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

17 - محمود جابر  عطا  عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   93620 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  1393 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

18 - مصطفى صابر احمد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   3822 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع  

4070 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

19 - محمد صلح عبد العزيز ابو جبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   35562 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع  

11301 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

20 - محمد احمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79628 قيد فى 29-04-2014 برقم ايداع  5967 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

21 - شادي حسام احمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   84515 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع  

13613 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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22 - محمد عاشور محمد العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   92734 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  

18712 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

23 - خالد محمد راغب عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   100728 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع  

5772 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

24 - رامى كميل بخيت بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   103878 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  3686 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

25 - يحيى سيد عبد العال حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8436 قيد فى 19-08-2007 برقم ايداع  9298 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

26 - الشاذلى محمد ابراهيم الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20467 قيد فى 06-07-2008 برقم ايداع  

9051 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

27 - هند محمد اسماعيل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6024 قيد فى 17-06-2007 برقم ايداع  

6539 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

28 - فتحى عبدالمعطى عبدالحافظ رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34361 قيد فى 01-07-2009 برقم 

ايداع  9750 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

29 - محمد نصر الدين عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   34914 قيد فى 15-07-2009 برقم ايداع  

10481 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

30 - وليد عيسى حسين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   41362 قيد فى 14-01-2010 برقم ايداع  589 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

31 - ايهاب محمد سيد حامدسعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45775 قيد فى 30-03-2010 برقم ايداع  5817 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

32 - السنترالت الفرعية الخصوصية  تاجر فرد سبق قيده برقم   48489 قيد فى 27-06-2010 برقم ايداع  

10963 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

33 - لويس ابراهيم جاد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   65613 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع  2959 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد الفرع

34 - ايهاب عادل حلمى مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75183 قيد فى 26-09-2013 برقم ايداع  11510 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

35 - حسين سليمان محمود سليمان سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   77613 قيد فى 03-02-2014 برقم ايداع  

1407 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

36 - محمد على شمروخ محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   91866 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  

16252 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

37 - رضا سيد عبدالكريم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91867 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  

16253 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

38 - احمد ابراهيم فرج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   101741 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع  10938 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

39 - احمد ابراهيم فرج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   101741 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع  10938 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

40 - محمود محمد سيد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   2737 قيد فى 27-03-2007 برقم ايداع  2874 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - محمد محمود عبد ا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   4678 قيد فى 17-05-2007 برقم ايداع  5029 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

42 - احمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   6173 قيد فى 19-06-2007 برقم ايداع  6710 وفى تاريخ  

08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

43 - كرم مكرم ناسان عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19899 قيد فى 22-06-2008 برقم ايداع  8364 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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44 - محمد احمد مسعود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28618 قيد فى 11-02-2009 برقم ايداع  2147 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب الوفاه

45 - جورج فتحى فهمى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   34397 قيد فى 02-07-2009 برقم ايداع  9802 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

46 - مرقص فؤاد حنين عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   47522 قيد فى 06-06-2010 برقم ايداع  

9631 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

47 - ياسر ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   50125 قيد فى 16-08-2010 برقم ايداع  

13399 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

48 - خالد فارح محمد البكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68996 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع  13102 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

49 - احمد ممدوح يسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70879 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع  2007 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

50 - مكتب حسن بخيت للنقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   77800 قيد فى 10-02-2014 برقم ايداع  1786 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

51 - مروه عبد ا ابراهيم الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم   88104 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع  

10791 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

52 - احمد محمد عوض ا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   96200 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  

7539 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

53 - طارق مصطفى نور الدين احمد الصفتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   102266 قيد فى 2021-11-01 

برقم ايداع  13082 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

54 - على سامى اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104032 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  

4375 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - احمد السيد اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50642 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع  9623 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

56 - احمد عبدالفتاح عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50929 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع  

9644 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

57 - احمد صبرى عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83489 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

14817 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

58 - احمد صبرى عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83489 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع  

15206 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

59 - احمد صبرى عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83489 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع  

7269 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

60 - محمود حمدى مصطفى مصطفى حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   98003 قيد فى 21-10-2020 برقم 

ايداع  12727 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

61 - يمنى محمد حسام الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99566 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  

1223 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

62 - يمنى محمد حسام الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99566 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

14721 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

63 - احمد محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34011 قيد فى 22-06-2009 برقم ايداع  9275 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - ناريمان خلف شوقى شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   105511 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  

10122 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره

65 - خالد سيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3204 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  13070 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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66 - على عبدا سيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   60053 قيد فى 20-09-2011 برقم ايداع  10120 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

67 - على محمد سعد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63175 قيد فى 27-02-2012 برقم ايداع  1719 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

68 - محمد فارس محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64351 قيد فى 17-04-2012 برقم ايداع  

4237 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

69 - مكتب الجمل للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   76838 قيد فى 24-12-2013 برقم ايداع  15333 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

70 - نيفين بدر الدين عبد القادر سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   85839 قيد فى 19-04-2015 برقم 

ايداع  5420 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

71 - اسلم محمد احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89925 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع  

10722 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

72 - محمد سيف الدين سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99531 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  1099 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

73 - علي حسانين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102371 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

13425 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

74 - محمد فراج علم ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   103700 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  2966 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

75 - لبيب سليمان لبيب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16031 قيد فى 19-03-2008 برقم ايداع  3688 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

76 - جورج حبيب فرج ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   29430 قيد فى 01-03-2009 برقم ايداع  4173 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

77 - مينا هانئ لطفى زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55936 قيد فى 10-04-2011 برقم ايداع  3342 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - خالد عبدالقادر عبدا العريقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68167 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع  

11417 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

79 - خالد عبدالقادر عبدا العريقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68167 قيد فى 19-06-2016 برقم ايداع  

5300 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

80 - رفيعه محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   72586 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع  5587 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

81 - رفيعه محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   72586 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع  16021 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

82 - بخيت احمد بخيت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81830 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع  4113 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع

83 - ابراهيم امام فكرى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   84818 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع  2604 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

84 - مصطفى عبد المالك احمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   90290 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع  

11671 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

85 - احمد سمير احمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   91567 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع  15497 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - مؤسسه احمد حسن ah  تاجر فرد سبق قيده برقم   92050 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  16710 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

87 - مصطفى مجدى محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   94148 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  

1135 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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88 - احمد رشدى عبدا عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   35023 قيد فى 16-07-2009 برقم ايداع  10615 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

89 - عنتر حمدى حنفى الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم   58969 قيد فى 27-07-2011 برقم ايداع  8146 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

90 - صباح امين عبد القادر ميرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   78372 قيد فى 05-03-2014 برقم ايداع  

3068 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

91 - عصام سميرفريد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   88973 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  3248 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

92 - محمد طارق مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   91277 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

1882 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لترك التجاره

93 - احمد عبدالفتاح على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91814 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع  16095 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بسبب الوفاه

94 - احمد محمد ربيع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30569 قيد فى 25-03-2009 برقم ايداع  4677 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

95 - وليد حسين محمد ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   46238 قيد فى 14-04-2010 برقم ايداع  6451 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

96 - احمد سيد عثمان لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   68797 قيد فى 18-11-2012 برقم ايداع  12765 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

97 - عادل حليم غابيوس تكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   92344 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  17633 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

98 - يوسف عبدالوهاب على رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   94012 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع  

733 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

99 - سمير جيد واصف شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   100432 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  4525 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

100 - رجب خطاب فاضل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   616 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  7937 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو ترك التجارة

101 - رانيا محمد عبد ا مصباح يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   4782 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع  

5149 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

102 - معتز محمد محمد سميرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7674 قيد فى 30-07-2007 برقم ايداع  8414 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

103 - احمد خلف ا ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   63791 قيد فى 25-03-2012 برقم ايداع  

2578 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

104 - خلف ا سليمان ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   63990 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع  

3126 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

105 - عادل عبدالمنعم السيد زارع  تاجر فرد سبق قيده برقم   78711 قيد فى 19-03-2014 برقم ايداع  

3871 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

106 - ممدوح كامل حسن حسن فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   90370 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع  

11887 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

107 - مايكل وجيه عبده مجلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   100826 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  6271 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

108 - ايهاب محمد صلح الدين محمد الغزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4846 قيد فى 21-05-2007 برقم 

ايداع  5217 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

109 - رأفت عبد العظيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15940 قيد فى 17-03-2008 برقم ايداع  

3576 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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110 - وليد عبد الغنى عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20734 قيد فى 10-07-2008 برقم 

ايداع  9384 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لترك التجارة

111 - نبوى شعبان نبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39843 قيد فى 03-12-2009 برقم ايداع  17109 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

112 - نيفين مختار عثمان عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57951 قيد فى 19-06-2011 برقم ايداع  

6550 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

113 - محمد فرج عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   63121 قيد فى 26-02-2012 برقم ايداع  1608 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

114 - احمد علي عمران حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   81014 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع  9863 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

115 - تصيحيح السم  وائل صالح عبد الحميد محمد العباسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   81035 قيد فى 

24-06-2014 برقم ايداع  9895 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

116 - اسماء محفوظ عبد البر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83000 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع  

14204 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

117 - ماجد صبحى دانيال ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   11711 قيد فى 25-11-2007 برقم ايداع  

13112 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

118 - محمد احمد سليم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   16858 قيد فى 10-04-2008 برقم ايداع  4700 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

119 - عمرو فتحي زين الدين الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   37170 قيد فى 14-09-2009 برقم ايداع  

13462 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

120 - عمرو حسنى حامد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   46821 قيد فى 23-05-2010 برقم ايداع  

8666 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

121 - صالح عبد الشفيق محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69787 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع  

15360 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

122 - شوقي محمود محمد ابوسمك  تاجر فرد سبق قيده برقم   89568 قيد فى 06-05-2019 برقم ايداع  

9621 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

123 - عمرو فتحى يوسف هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35083 قيد فى 20-07-2009 برقم ايداع  

10699 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

124 - خالد سيد صبرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67095 قيد فى 06-09-2012 برقم ايداع  9363 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

125 - اشرف عبدالمنعم عبدالدايم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72739 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع  

5905 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

126 - اسماء احمد جبر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80930 قيد فى 22-06-2014 برقم ايداع  9682 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

127 - مروه حمدى احمد شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   84804 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع  2298 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

128 - امنية محمد سمير ذكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84812 قيد فى 25-02-2015 برقم ايداع  2514 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

129 - سكينه سالم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89873 قيد فى 30-05-2019 برقم ايداع  10567 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

130 - اصبح  روبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   90889 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  13418 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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131 - رضا للمنظفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   7993 قيد فى 07-08-2007 برقم ايداع  8793 وفى تاريخ  

24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

132 - نصر احمد على جدامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39474 قيد فى 18-11-2009 برقم ايداع  16586 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

133 - هانى نادر حليم يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   51514 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع  15574 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

134 - عماد فايز بدروس حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69706 قيد فى 20-12-2012 برقم ايداع  

15202 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

135 - جاكلين طلعت حليم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   94808 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  

15736 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

136 - مروه عبدالكريم السيد محمد النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   99560 قيد فى 21-03-2022 برقم 

ايداع  4103 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

137 - نادره محمد انور الشفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27619 قيد فى 19-01-2009 برقم ايداع  838 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

138 - صلح نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم   49706 قيد فى 02-08-2010 برقم ايداع  12772 وفى تاريخ  

25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

139 - سيد جودة سعد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52732 قيد فى 30-11-2010 برقم ايداع  17567 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

140 - ساره صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   85271 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع  9537 وفى تاريخ  

25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

141 - سارة صقر للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   85271 قيد فى 22-03-2015 برقم ايداع  

3797 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

142 - نادره محمد انور الشفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27619 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع  5682 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

143 - حسام حسن عبد المعز حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   30035 قيد فى 15-03-2009 برقم ايداع  

3970 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

144 - ثروت داود حنا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43205 قيد فى 23-02-2010 برقم ايداع  3085 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

145 - عصام عبده احمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68294 قيد فى 21-10-2012 برقم ايداع  11636 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

146 - عليه محمد مصطفى الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85488 قيد فى 23-04-2015 برقم ايداع  

5719 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

147 - مؤسسة شيماء  تاجر فرد سبق قيده برقم   94567 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع  2355 وفى تاريخ  

28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

148 - عبدالحليم فتوح عبدالرسول محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104928 قيد فى 07-06-2022 برقم 

ايداع  7897 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

149 - ميلد لطيف اسكندر ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   105628 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع  

10569 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

150 - هانى محمود ابراهيم البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25350 قيد فى 17-11-2008 برقم ايداع  

15334 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

151 - محمد مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43070 قيد فى 21-02-2010 برقم ايداع  

2922 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

152 - ابو العل لتجارة قطع الغيار والتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   60589 قيد فى 

10-10-2011 برقم ايداع  10992 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجارة
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153 - كمال احمد مرسى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   62383 قيد فى 24-01-2012 برقم ايداع  593 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

154 - رافت كمال ابو سيفين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68758 قيد فى 13-11-2012 برقم ايداع  

12686 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

155 - سامح محمد محمد امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69849 قيد فى 27-12-2012 برقم ايداع  

15500 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

156 - احمد محمد محمد على داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   75415 قيد فى 10-10-2013 برقم ايداع  

12041 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

157 - رامي زونا  تاجر فرد سبق قيده برقم   85767 قيد فى 14-04-2015 برقم ايداع  5230 وفى تاريخ  

29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

158 - رامى زونا  تاجر فرد سبق قيده برقم   85767 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  10228 وفى تاريخ  

29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

159 - محمد شعبان مهدى عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92799 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع  

18922 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

160 - مصطفى محفوظ جمعه ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   94707 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع  

2750 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

161 - انور عبدالمجيد محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95958 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع  

6709 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

162 - حسام محمود عبدالحميد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   17352 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع  

5299 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

163 - عمر يونس عواد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   68586 قيد فى 07-11-2012 برقم ايداع  

12188 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

164 - ولء سمير محمد الشطورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68634 قيد فى 08-11-2012 برقم ايداع  

12465 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

165 - ابتسام عبدالهادى جادالرب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90816 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  

13258 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

166 - منيره جمال عبد الناصر سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100970 قيد فى 23-06-2021 برقم 

ايداع  6889 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

167 - محمد فاروق عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102136 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

12546 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد الفرع لترك التجارة

168 - شاهيناز قاسم محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   105311 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

9337 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

169 - رضا عبد المنصف خليل عبد الرحمن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   36656 قيد فى 2009-08-27 

برقم ايداع  12765 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

170 - وجيه فتحى سلمه عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   43439 قيد فى 01-03-2010 برقم ايداع  4017 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

171 - احمد محمد نجيب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86876 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع  

5592 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

172 - محمود رجب عبدالنبى عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   88318 قيد فى 13-08-2015 برقم ايداع  

11278 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

173 - نور عمرو سيد عبده قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   99071 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

14582 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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رأس المال

1 - صلح سالم للحدايد والبويات تاجر فرد سبق قيده برقم   17700 قيد فى 05-05-2008 برقم ايداع   5710 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - زوبة بدير محمد الششتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   52770 قيد فى 01-12-2010 برقم ايداع   17624 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - محسن عبدالرؤوف بسيوني علي تاجر فرد سبق قيده برقم   93208 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع   

20130 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - انجي عطا اسحق فيلبس تاجر فرد سبق قيده برقم   100440 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع   4539 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - عادل مغاورى موسى الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم   102866 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع   

15296 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - اسماء ايمن صالح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   105561 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   10296 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - هانى محمد عبدا التراس تاجر فرد سبق قيده برقم   61764 قيد فى 15-12-2011 برقم ايداع   20231 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - امجد عبد السلم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم   73601 قيد فى 05-06-2013 برقم ايداع   7989 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - سامح مصطفى حسن العسيلى تاجر فرد سبق قيده برقم   96429 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع   

8261 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - شريف مجدى حسين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   105409 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع   

9721 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

11 - احمد عبد المعز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   98092 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع   

16901 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

12 - مينا عبدالملك ثابت عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   105203 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   

8918 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - وليم بطرس جرجس داود تاجر فرد سبق قيده برقم   105613 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع   

10517 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - اصبح / الحمد للتجارة والبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم   98464 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع   

15853 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

15 - محمد على محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   105252 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   

9096 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - الحسيني للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   55843 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع   

1000007 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

17 - ابراهيم محمود ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   63387 قيد فى 07-03-2012 برقم ايداع   

2046 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - احمد على مدنى على تاجر فرد سبق قيده برقم   77212 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع   523 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

19 - محمد طه عبد الجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   85730 قيد فى 12-04-2015 برقم ايداع   5146 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - عبدالحميد كامل عبدالحميد طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   102148 قيد فى 19-10-2021 برقم 

ايداع   12584 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - محمد حسين اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10977 قيد فى 06-11-2007 برقم ايداع   

12241 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - احمد عبدالفتاح عبداللة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   50929 قيد فى 22-09-2010 برقم ايداع   

14644 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - سمير عوض عبد ا جودة تاجر فرد سبق قيده برقم   71047 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع   2323 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

24 - ورشه سعد لللوميتال تاجر فرد سبق قيده برقم   76382 قيد فى 02-12-2013 برقم ايداع   14194 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - رمضان السيد عبدالهادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   94817 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع   

381 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - اسلم جمال عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   98631 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع   

13213 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

27 - محمد مبروك احمد الرفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم   103401 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع   

1720 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

28 - عادل رفعت محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   53770 قيد فى 13-01-2011 برقم ايداع   184 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

29 - هانى امير رشدى ماهر تاجر فرد سبق قيده برقم   73258 قيد فى 22-05-2013 برقم ايداع   7282 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - صيدلية  فادى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   77408 قيد فى 23-01-2014 برقم ايداع   935 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - محمود عباس محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   90108 قيد فى 20-06-2019 برقم ايداع   

11126 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - محمد احمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   94674 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع   15544 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

33 - وليد سمير سعد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   97179 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع   

10484 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - ميلد عبدالملك بخيت عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   98947 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع   

14249 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

35 - الين جرجس يوسف جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   104221 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع   

5091 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

36 - ايليا ذكي عويضه جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   27713 قيد فى 21-01-2009 برقم ايداع   958 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

37 - البحيرى لتجاره وتوريد الورق تاجر فرد سبق قيده برقم   61323 قيد فى 22-11-2011 برقم ايداع   

13444 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

38 - محمد حلمى عيسى الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم   73818 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع   

8423 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

39 - زكى محمود زكى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   5476 قيد فى 04-06-2007 برقم ايداع   5926 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

40 - محمد طلعت مختار ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   68924 قيد فى 20-11-2012 برقم ايداع   

12985 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - بيشوى مرجان مخلوف قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم   94430 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع   

1960 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

42 - سمير منصور محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   96133 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع   

7310 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

43 - محمود محمد محمود عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   87110 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع   

7426 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - الهبيل للمواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   105117 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع   8574 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - معتز لطفي على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   32488 قيد فى 17-05-2009 برقم ايداع   7226 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

46 - سها توفيق عبد المنعم توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   32763 قيد فى 24-05-2009 برقم ايداع   

7605 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

47 - مختار عبد الحليم بيومي شحات تاجر فرد سبق قيده برقم   33068 قيد فى 01-06-2009 برقم ايداع   

8020 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - احمد مختار شعبان عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   91877 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع   

16268 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

49 - عمر محرم نجيب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   101835 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع   

11281 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  450,000.000

50 - احمد شفيق محمد زكى ليله تاجر فرد سبق قيده برقم   104917 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع   

7854 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - ياسر صبرى احمد محمد الدع تاجر فرد سبق قيده برقم   24436 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع   

14141 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

52 - بسام علء سالم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   100827 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع   6279 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - محمد على خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   49463 قيد فى 25-07-2010 برقم ايداع   12399 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

54 - احمد يحيى على محمد الهارونى تاجر فرد سبق قيده برقم   99446 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   

774 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - نجلء فتحى على عطيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   105705 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   

10892 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

56 - رجب عبد الغني خليل رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   24474 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع   

14190 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - كريم مسعود جابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   47334 قيد فى 01-06-2010 برقم ايداع   9359 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

58 - على زهرى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   54922 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع   2232 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

59 - موريس عجيب قسطنجى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   32418 قيد فى 14-05-2009 برقم ايداع   

7125 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - فاطمة محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   36728 قيد فى 30-08-2009 برقم ايداع   12856 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

61 - احمد محمد عزب ادم تاجر فرد سبق قيده برقم   48771 قيد فى 05-07-2010 برقم ايداع   11386 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

62 - محمد عبدالوهاب محمود الطوانسى تاجر فرد سبق قيده برقم   99452 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   

791 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

63 - عبدالرسول توفيق عبدالرسول عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم   29350 قيد فى 25-02-2009 برقم 

ايداع   3080 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

64 - مكتب حافظ للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   82159 قيد فى 19-08-2014 برقم ايداع   12135 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

65 - عبد الرازق عبد الغنى شحاته شرع ا تاجر فرد سبق قيده برقم   87974 قيد فى 28-07-2015 برقم 

ايداع   10455 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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66 - شهير نادر مرقس غبور تاجر فرد سبق قيده برقم   101347 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع   9466 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

67 - ابراهيم على ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   102259 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   

13039 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

68 - احمد سمير عبدالمنعم محمودعثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   7224 قيد فى 17-07-2007 برقم ايداع   

7888 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

69 - احمد حسنين على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   90234 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع   11583 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - المرشدى تــك تاجر فرد سبق قيده برقم   93731 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع   21956 فى تاريخ  

25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - وائل صديق توفيق سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   105006 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع   

8166 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

72 - بهاء عماد حنا مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   105844 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع   11460 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - ايهاب محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19231 قيد فى 08-06-2008 برقم ايداع   7567 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

74 - عبدالناصر احمد عبدالحميد سهيل تاجر فرد سبق قيده برقم   88641 قيد فى 26-08-2015 برقم ايداع   

11970 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

75 - حمدى سيد احمد غلب تاجر فرد سبق قيده برقم   56709 قيد فى 09-05-2011 برقم ايداع   3736 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

76 - محمد سعد فاضل على تاجر فرد سبق قيده برقم   73762 قيد فى 12-06-2013 برقم ايداع   8304 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

77 - محمد السيد عبدالجواد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   93659 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع   

21730 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

78 - احمد محمد جمعه السيد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم   102800 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   

15059 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

79 - احمد عصام سالم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   103267 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع   1134 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

80 - شريف مجدى حسين حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   105409 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع   

9721 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

81 - السيد شعبان السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   105536 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع   

10211 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - ايهاب ميخائيل تاوضروس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   630 قيد فى 06-02-2007 برقم ايداع   

630 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

83 - عاطف السبع عزمى ملوكه تاجر فرد سبق قيده برقم   42023 قيد فى 31-01-2010 برقم ايداع   1476 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

84 - ايمن عبدالمنعم عبدالهادى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   60365 قيد فى 02-10-2011 برقم ايداع   

10650 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

85 - محمد سيد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   105572 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   10335 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

86 - علء سيد جابر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   105957 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع   11939 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

87 - شيماء لبيع وشراء اجهزة تعويضيه تاجر فرد سبق قيده برقم   22070 قيد فى 17-08-2008 برقم ايداع   

11116 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000
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88 - اشرف عبد العزيز زكى شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم   40242 قيد فى 15-12-2009 برقم ايداع   

17687 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - جلل سعيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   56360 قيد فى 21-04-2011 برقم ايداع   3995 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

90 - احمد زكى محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   69762 قيد فى 24-12-2012 برقم ايداع   15317 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

91 - اصبح / مؤسسة حسن سليمان حسن للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم   93700 قيد فى 

30-12-2019 برقم ايداع   21849 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

92 - ابراهيم اسماعيل متولى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   100556 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع   

4991 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

93 - هجرس للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم   100683 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع   

5604 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

94 - تهامى محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   102325 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع   13277 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

95 - هناء ابوالحسن عبدالراضى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   105933 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع   

11845 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - خالد على نزيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    935 قيد فى 14-02-2007 برقم ايداع    941 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الرئيسى الخر الكائن بالعنوان /2 

شارع مستجد من شارع عبدا رفاعى بجوار المفارق الولى

2 - محمد ابراهيم محمود حسن جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    78583 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع    

3610 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 3 ش محمود حسن الدور 

الرضى

3 - نيرة اسامة عبد الجواد على تاجر فرد سبق قيده برقم    82818 قيد فى 18-09-2014 برقم ايداع    

13856 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 4 على 11 ش احمد 

عبدالحميد من ش عين شمس شقه رقم 1 - الدور 13 - فوق الرضى

4 - مطراوى محمد على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    85284 قيد فى 22-03-2015 برقم ايداع    

3831 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 4 ش الحاج حمادى - 

عزبة مرسى خليل - شقة رقم 5

5 - محسن عبدالرؤوف بسيوني علي تاجر فرد سبق قيده برقم    93208 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع    

20130 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 ش الحريه بجوار مسجد 

السلم محل

6 - يسرى ابوالخير خله جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    97779 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

12094 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شارع الفريد عزبة 

النخل

7 - انجي عطا اسحق فيلبس تاجر فرد سبق قيده برقم    100440 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    4539 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 شارع محمد الدح متفرع من صليب 

نخله - شقه رقم 6

8 - حسام عبدالعظيم امين عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    102034 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    

12085 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 4 بلوك ف 16 

الشطر الثالث - زهراء المعادى

9 - مصطفى محمد عبد العزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    102157 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

12605 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 سابقا 6 حاليا شارع 

طلعت حرب ارض الجنينه

10 - شيماء محمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    103227 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    

954 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 6 ش محمود صادق اما 

الرقابه الداريه - ارض الجولف

11 - فرج منصور مجلع معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    105110 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

8555 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان /  15 شارع 

عباد الرحمن من محطه احمد سلمه كفر الباشا

12 - رفيق فايز هابيل صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    14303 قيد فى 05-02-2008 برقم ايداع    1582 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / غرفه من الشقه رقم 3 الدور 

الثالث بالعقار 3 شارع الشهيد محمد عبدالسلم متفرع من شارع عبدالعزيز فهمى

13 - امجد عبد السلم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم    73601 قيد فى 05-06-2013 برقم ايداع    

7989 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 14 ش عثمان امين 

محور طه حسين - الشقه رقم 2 - الدور الرضى

14 - هاني جورج نجيب قسطنطين تاجر فرد سبق قيده برقم    85980 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع    

5870 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / القطعه رقم 204 منطقه 

الصناعات المتنوعه بالتجمع الثالث
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15 - محمود جابر عطا عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    93620 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    

21225 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع / 11 سابقا و 19 

حاليا شارع الجراج سابقا حدائق القبه حاليا )وجعله مركز رئيسى للنشاط(

16 - محمود جابر عطا عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    93620 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    

21225 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 11 سابقا و 19 حاليا 

شارع الجراج سابقا حدائق القبه حاليا )مع الغاءه كفرع(

17 - حسونه محمود على حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم    102365 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

13411 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 20 شارع عبدالحميد 

حمدى

18 - محمد حلمى عيسى الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    73818 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع    

8423 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 1/25 بمنطقة خدمات 

المنطقة الصناعيه صناعات صغيره بالتجمع الثالث شمال طريق القطامية - العين السخنه - التجمع الثالث

19 - محمد حسين حمزه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    77299 قيد فى 20-01-2014 برقم ايداع    717 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 112 عنبر 6  موز - سوق العبور

20 - رامى قدرى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    96267 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

 )  G10 ( 7729 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة التجارية رقم

الدور الرضى بالمول ميدتاون - قطعه رقم ) 49 د ( - المستثمرين الجنوبية

21 - اشرف بكرى عبدالغنى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    96719 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

9067 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 47 ش خسرو

22 - البلبيسى موتور تاجر فرد سبق قيده برقم    102590 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    14251 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عماره 11 بلوك 150 مساكن النصر 

محل رقم 3

23 - طارق محمد حلمى سليمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7686 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع    

8429 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 28 ش الدكتور عزت سلمه 

المنطقة السادسة

24 - عرفه موتورز تاجر فرد سبق قيده برقم    34041 قيد فى 23-06-2009 برقم ايداع    9318 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 13 عمارات الهيئه 

العربيه للتصنيع ش مكرم عبيد

25 - محمد على جاد على تاجر فرد سبق قيده برقم    36351 قيد فى 18-08-2009 برقم ايداع    12348 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 شارع الفحامين الغوريه

26 - لويس ابراهيم جاد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    65613 قيد فى 14-06-2012 برقم ايداع    

6347 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /  

172 ش محمد عبد المنعم تقاطع ش رايل

27 - طارق محمود عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65962 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    

7173 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابراج ساره نزله البطران - الهرم

28 - ابراهيم اسحاق ابراهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    72029 قيد فى 02-04-2013 برقم ايداع    

4474 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل 1 عمارة ش النصر 

مشروع نفرتيتى اسكان ضباط الشرطة - الدهار

29 - محمد مصطفى عثمان ابو خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    85104 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع    

3283 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار رقم 36 ش الحايس 

حدائق شبرا

30 - خالد احمد عيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    89663 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع    9893 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 425 شارع ترعه 

الجبل
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31 - فردوس محمد حسنى مصطفى كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    99643 قيد فى 10-02-2021 برقم 

ايداع    1433 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 85 ش احمد بن 

حنبل من جمال عبدالناصر تقسيم ابوبكر الصديق شقه رقم 1

32 - يحيى محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    101050 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

7248 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شارع المعهد الزهرى 

من عبدا رفاعى

33 - حاتم محمود امين حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    23036 قيد فى 11-09-2008 برقم ايداع    

12345 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

283 ش الملك فيصل

34 - حاتم محمود امين حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    23036 قيد فى 11-09-2008 برقم ايداع    

12345 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم G 215 بالملحق 4 مول 

العرب

35 - عمرو صفوت حافظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    44879 قيد فى 27-04-2010 برقم ايداع    

7192 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 37 شارع عبدالحميد 

ابوهيف شقه3 الدور الرضى

36 - امير جميل انور حنين تاجر فرد سبق قيده برقم    51043 قيد فى 27-09-2010 برقم ايداع    14808 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 ش خان ابو طالقيه ح اليهود

37 - مصطفى حلمى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    51440 قيد فى 12-10-2010 برقم ايداع    

15454 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 186 شارع شركات البترول

38 - اصبح / شمس للتجارة والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    75212 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع    

11570 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 36 ش البنفسج 2 التجمع الول

39 - عادل يوسف غبر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    88874 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    

2200 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 37 شارع مصطفى باشا

40 - شريف شوقى سعيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    105701 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    

10868 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 7 بلوك 23 المنطقه 

العاشره

41 - زكى محمود زكى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    5476 قيد فى 04-06-2007 برقم ايداع    5926 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / ش معهد محمد جلل على ناصية 

ش حسن خليفه ارض الدواجن بجوار الرحيق المختوم عظم 3 مدينه السلم اول

42 - هانى محمد عبدالباسط على تاجر فرد سبق قيده برقم    6876 قيد فى 08-07-2007 برقم ايداع    

7497 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / اعلى المسجد محمد على 

مسعود ش مدرسة المتفوقين

43 - احمد على مدنى على تاجر فرد سبق قيده برقم    77212 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع    523 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم 4 بالدور الول بالعقار رقم 109 

النرجس 4 التجمع الخامس

44 - احمد على مدنى على تاجر فرد سبق قيده برقم    77212 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع    523 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالدور الرضية عمارة 26 مساكن 

النصر القطامية التجمع الثالث

45 - محمد طه عبد الجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    85730 قيد فى 12-04-2015 برقم ايداع    

5146 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 46 ش العزيز بال

46 - محمود سيد عويس على تاجر فرد سبق قيده برقم    91765 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    

15963 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاع فرع بالعنوان التالى : 

شقة رقم 8 بالعقار رقم 7 سرايا المنيل
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47 - احمد زاهر عطوه نصر الدين عزب تاجر فرد سبق قيده برقم    92593 قيد فى 03-11-2019 برقم 

ايداع    18290 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 8 شارع احمد 

قاسم جوده قسم مدينة نصر اول

48 - شيراز عادل حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    96743 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    9148 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 الدور الول قطعه 7061 - المجاورة 

السابعه المعراج السفلى

49 - وليد موسى سيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    104446 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    5870 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح / 

F31 الدور الخامس اركاديا مول كورنيش النيل

50 - احمد السيد اسماعيل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    50642 قيد فى 07-09-2010 برقم ايداع    

14191 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر الكائن 

بالعنوان / 148 شارع الترعه البولقيه محل رقم 13

51 - محمد على خليل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    67344 قيد فى 17-09-2012 برقم ايداع    9818 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 32 شارع مجدى محمد شقه 12

52 - محمد عادل ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    88360 قيد فى 16-08-2015 برقم ايداع    

11353 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 8 ش الروبيبى م 

الحلم

53 - رامز غالى عزيز غالى تاجر فرد سبق قيده برقم    9409 قيد فى 17-09-2007 برقم ايداع    10420 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 53 ش روض الفرج

54 - ليلى سالم عبد المسيح بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    33707 قيد فى 16-06-2009 برقم ايداع    

8860 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / محل 133 و 134 المول 

التجارى الول مشروع الرحاب الدور الثانى

55 - عادل رفعت محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    53770 قيد فى 13-01-2011 برقم ايداع    184 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 حوش عيسى  محل 35 

بالرضى

56 - عادل رفعت محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    53770 قيد فى 13-01-2011 برقم ايداع    184 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 حوش عيسى بالدور الثانى بعد 

الرضى

57 - حلمى عبدالخالق حلمى عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    60826 قيد فى 20-10-2011 برقم ايداع    

11395 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فتتاح فرع 5 شارع سوق 

العصر

58 - هانى جرجس لطفى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    73426 قيد فى 29-05-2013 برقم ايداع    

7632 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع الكائن فى محل ا عمارة 

69 اسكان الشباب التجمع الول

59 - هانى جرجس لطفى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    73426 قيد فى 29-05-2013 برقم ايداع    

7632 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 1 غرب السكه ش المرج 

الغربية

60 - محمد هشام محمد عطوة منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    77572 قيد فى 30-01-2014 برقم ايداع    

1304 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار 28 الشقق ارقام 

Ga / Gb / Gc /Gd بالدور الرضى حى اللوتس

61 - كريم احمد حنفى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    81358 قيد فى 09-07-2014 برقم ايداع    

10572 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان التالي : 1 

ش التوحيد من شارع عبدالحميد مكى حدائق المعادى
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62 - شريف عبدالونيس علي جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم    87208 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع    

7645 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية القطعه رقم 167 خط 11 جمعيه 

احمد عرابي

63 - احمد كامل محمد على الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم    89257 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع    

8910 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بالعنوان التالي : 3 

ش شهاب - المهندسين

64 - محمود عباس محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    90108 قيد فى 20-06-2019 برقم ايداع    

11126 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 31 سنتر اسبيكو الجديد

65 - محمد السيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    94812 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع    388 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع عاطف الكيلنى القانونيين

66 - ريمون ثابت خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    97519 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    

11352 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر قرية على بابا السياحيه 

بملك / شركه الياسمين بيتش للمشروعات السياحيه

67 - عمر محرم نجيب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    101835 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

11281 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 53 زقاق الفرقاء ش كلوت بك 

الدور الثالث

68 - ابراهيم محمد حسن حمدى تاجر فرد سبق قيده برقم    1432 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع    1467 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 شارع التروللى - عزبة 

ميخائيل ايوب

69 - ابراهيم محمد حسن حمدى تاجر فرد سبق قيده برقم    1432 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع    1467 

 G وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان التالي : قطاع

السوق الشرقى ضمن المنطقة التجارية بالركن الشمالى الشرقى - امتداد الرحاب - محل رقم 62

70 - خالد سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3204 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع    3385 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / قطعه 10 بلوك 35 تقسيم جمعيه 6 

اكتوبر - النهضه مع الغائه كعنوان للرئيسى الخر

71 - خالد سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3204 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع    3385 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء العنوان  / قطعه 10 بلوك 35 تقسيم 

جمعيه 6 اكتوبر - وجعله عنوانا للمركز الرئيسى

72 - وليد سيف النصر مرتضى عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    81975 قيد فى 11-08-2014 برقم 

ايداع    11704 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 78 شارع 

الدكتور احمد زكى شقه 1 الدور الرضى

73 - خلف احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18633 قيد فى 26-05-2008 برقم ايداع    6855 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 1 ش 140 من ش العشرين من 

السد العالى ) مسجد الوطنيه (

74 - فرغل ستارت تاجر فرد سبق قيده برقم    25084 قيد فى 11-11-2008 برقم ايداع    14996 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان التالى : 7 ش بستان 

الجيش محل بالرضى

75 - سعد نور الدين على سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    33761 قيد فى 16-06-2009 برقم ايداع    8932 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 12 شارع 

عبدالمالك محمد متفرع من شارع عبدا رفاعى

76 - مايكل بشرى ميخائيل مقار تاجر فرد سبق قيده برقم    65873 قيد فى 03-07-2012 برقم ايداع    

6936 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح فرع بالعنوان التالي : 

14 م 1138 شارع مصطفى رفعت مساكن شيراتون
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77 - ورشه سعد لللوميتال تاجر فرد سبق قيده برقم    76382 قيد فى 02-12-2013 برقم ايداع    14194 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان التالى : الوحدة رقم 

98 المنطقة الصناعية المطورين مجمع الصناعات الصغيرة و المتوسطه - ياسر سلمة عبدالمعطى الفقى

78 - بخيت احمد بخيت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    81830 قيد فى 26-08-2014 برقم ايداع    12469 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 12 ش اسماعيل فهمي

79 - بخيت احمد بخيت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    81830 قيد فى 26-08-2014 برقم ايداع    12469 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان بالتالى : 117 

عمارات صقر قريش الشيراتون شقة 1 -  الدور الرضى

80 - احمد جمال محمود رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم    4667 قيد فى 16-05-2007 برقم ايداع    5010 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / مكتب رقم 2 بالعقار رقم 45 

شارع حلمى حسن على قطعه 91 المنطقه الثامنه مدينه نصر اول

81 - احمد سعد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    9742 قيد فى 26-09-2007 برقم ايداع    10794 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء الفرع بالعنوان الكائن- شارع 

المطحن- ملك/مصطفى حسن بكرى

82 - مينا مجدى صليب مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم    71089 قيد فى 21-02-2013 برقم ايداع    

2516 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 19 شارع محمد السكندراني 

مدينه الجندول

83 - احمد محمد محمد علي عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    82263 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    

12572 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 شارع منير عجايبى 

تقسيم لبيب عبدالشهيد الحرفيين

84 - محمد طارق مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    91277 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع    

14621 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن في/ 53 

شارع صقر قريش شيراتون

85 - محمد طارق مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    91277 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع    

14621 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 53 ش 

صقر قريش شيراتون

86 - سامح مجدى فهمى عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    95999 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    6854 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع عبدالحميد بدوى نادى الشمس بوابه

87 - اشرف وجيه السيد السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    14811 قيد فى 17-02-2008 برقم ايداع    

2136 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقة رقم 1 عقار 308 

شارع الميثاق مساكن الضباط - زهراء مدينه نصر

88 - معتز لطفي على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    32488 قيد فى 17-05-2009 برقم ايداع    7226 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان التالى : حوض 

صبيح بجوار مخزن النابيب

89 - صيدلية د. جون سامى تاجر فرد سبق قيده برقم    40236 قيد فى 15-12-2009 برقم ايداع    17681 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان التالي:1 شارع حسين 

شفيق المصرى امام نادى الشمس

90 - صيدلية د. جون سامى تاجر فرد سبق قيده برقم    40236 قيد فى 15-12-2009 برقم ايداع    17681 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان التالى : 47 شارع 

الشهيد سيد زكريا الشيراتون - صقر قريش

91 - محمد عادل محمد الشيخ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    61619 قيد فى 11-12-2011 برقم ايداع    

19975 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / ق 5 بلوك 78 - 

المنطقة السادسة 25 ش محمد النادى
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92 - عماد جرجس غبر منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    68982 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع    

13082 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 18 شارع تقاطع 

التروللى ترعه الغزالى

93 - احمد مختار شعبان عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    91877 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع    

16268 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تعديل المقر الرئيسي الخر 

الكائن بالعنوان / طريق سقاره السياحى بحوض الشيخ يونس رقم 16 قسم اول بالقطعه 78 ليصبح فرع بالعنوان/ 

دور ارضي  طريق سقاره السياحى بحوض الشيخ يونس رقم 16 قسم اول بالقطعه 78

94 - محمود عبد الفتاح احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    98704 قيد فى 02-11-2020 برقم ايداع    

13406 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة دريمز مول الدور الثالث محل 

217 ب 15 ش متفرع من ش اخناتون - التجمع الخامس

95 - عبدالرحمن حسن محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    11601 قيد فى 21-11-2007 برقم ايداع    

12977 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 96 مساكن القاهره

96 - ياسر صبرى احمد محمد الدع تاجر فرد سبق قيده برقم    24436 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع    

14141 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 430 شارع بورسعيد الدور 

العاشر محل رقم 1021 الموسكى

97 - احمد حسن عبدالرازق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    53502 قيد فى 26-12-2010 برقم ايداع    

18151 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 60 أ ش جسر السويس الف 

مسكن امام نادى الشمس

98 - احمد حسن عبدالرازق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    53502 قيد فى 26-12-2010 برقم ايداع    

18151 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية طوخ ش عبيدو من ش مصرف 

الحصه ملك / ابراهيم عبد الوهاب عبد ا

99 - رامى على احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    97226 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    10593 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية قطعه رقم 3 بلوك 25 المنطقة 

الصناعيه الولى - برج العرب - مدينه برج العرب الجديدة

100 - بيشوى فاروق شحاته نخله تاجر فرد سبق قيده برقم    100428 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    

4492 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان التالى : 

باسوس حوض الوقف

101 - هانى محمد رشاد عبد المجيد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    5987 قيد فى 17-06-2007 برقم 

ايداع    6496 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان 

التالى : 261 ش جمال عبدالناصر - ميامى - محل 4 علي يسار مدخل العقار

102 - جلل سعيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    56360 قيد فى 21-04-2011 برقم ايداع    

3995 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض صبيح ش الجامع

103 - محمود على عبدالرحمن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    70039 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 شارع الفرن من شارع 

سلمه حيبه

104 - شريف عبدالقادر حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    74241 قيد فى 14-07-2013 برقم ايداع    

9301 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 12 شارع حاتم عوده 

تقسيم القانونيين الحرفيين

105 - رامى على احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    97226 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

10593 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 4 ج  ش شريف سلمه

106 - على زهرى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    54922 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    2232 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 27 درب الحزامه يفتح على 

شارع الشوازليه
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107 - مينا ناجح حكيم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    72475 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع    5433 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 25 مساكن القبة الجديده ش 

نرجس سالم

108 - بريهان محمود محمد السيد البحر تاجر فرد سبق قيده برقم    105891 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع    11649 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 75 شارع عبدالعزيز 

حجازى تقسيم التجارين - جسر السويس

109 - سعيد محمد صلح السداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    15331 قيد فى 02-03-2008 برقم ايداع    

2837 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 6 عقار 228 الحى 

الثالث

110 - سامح عبدالسلم صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    52045 قيد فى 31-10-2010 برقم ايداع    

16491 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 17 ب ش عبد الرحمن باشا - 

الدور الرضى 3

111 - احمد دبشه احمد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم    98050 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    

12846 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 16 ح حوش ادم

112 - خالد احمد نعمان رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    45830 قيد فى 01-04-2010 برقم ايداع    

5882 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل 6 أ بشارع 265 المعادى

113 - عبد الرازق عبد الغنى شحاته شرع ا تاجر فرد سبق قيده برقم    87974 قيد فى 28-07-2015 برقم 

ايداع    10455 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع منفذ بيع 

بالعنوان / العقار رقم 2 شارع الحلج من شارع البترول المرج الغربيه

114 - ادوار سيد ابراهيم لوقا تاجر فرد سبق قيده برقم    92210 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع    

17215 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 7 شارع المعز بال 

شارع العوضى سابقا من شارع امين حماده

115 - مروه عبدالكريم السيد محمد النادى تاجر فرد سبق قيده برقم    99560 قيد فى 04-02-2021 برقم 

ايداع    1202 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى / 5 

ح ابوالعل امباب ش الجامع العصاره عزبة النخل

116 - سيد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34282 قيد فى 29-06-2009 برقم ايداع    9642 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 6 شارع السوق بجوار المطافى

117 - عماد نبيل عشم شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    52865 قيد فى 06-12-2010 برقم ايداع    17768 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 7 شارع القطعه 922 تقسيم 

النزهه الجديده

118 - محمد محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    100390 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع    

4380 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 124 ش الشيخ غراب

119 - عصام سعيد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    105709 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

10905 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 49 شارع دمشق محل بالدور 

الرضى

120 - السعودى عبد الرازق على بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    70911 قيد فى 17-02-2013 برقم ايداع    

2066 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 37 ش محمد رياض 

محل بالرضى

121 - حاتم محمد احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    83595 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع    

15418 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل مسلسل 314 خ 19/1/1 

بحصه 12 ط - سوق العبور

122 - احمد محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    83827 قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع    

16135 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 314 عنبر 9 خضار سوق 

العبور
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123 - وليد ابواليزيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    93418 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

20640 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 13 ش صبرى 

عبدالجليل

124 - محسن رشدي محمود حنفي تاجر فرد سبق قيده برقم    99890 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    

2279 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 8 شارع محمد امام من 

شارع السيد عنبر

125 - احمد حسن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    102979 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    

15777 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 24 ش احمد عصمت

126 - اميرة محمد سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    35312 قيد فى 26-07-2009 برقم ايداع    10989 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 841 شارع جمال عبدالناصر - 

زهراء مدينة نصر

127 - حمدى سيد احمد غلب تاجر فرد سبق قيده برقم    56709 قيد فى 09-05-2011 برقم ايداع    3736 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش المسجد حوض الساحل القلج - / ملك 

- سيد على سيد على

128 - رانيا ابراهيم محمد احمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    70960 قيد فى 18-02-2013 برقم 

ايداع    2164 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبحت / شقة رقم 24 

بالدور السادس عمارة 122 شارع حسنى مبارك شيراتون عمارات صقر قريش

129 - زينب سعيد مصطفى حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87417 قيد فى 25-06-2015 برقم ايداع    

9207 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 7602 الحى السادس - 

الهضبه الوسطى

130 - زينب سعيد مصطفى حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87417 قيد فى 25-06-2015 برقم ايداع    

9207 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 7602 

الحي السادس

131 - علي محمد علي علي الزميتي تاجر فرد سبق قيده برقم    101861 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

11404 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

بالعقار 88 ش العشرين

132 - علي محمد علي علي الزميتي تاجر فرد سبق قيده برقم    101861 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

11404 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب 

بالعقار 88 ش العشرين

133 - سيد ابو زيد سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    2735 قيد فى 27-03-2007 برقم ايداع    2872 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 26 ش بكر العطار من العشرين

134 - ميلد عبد الحميد حميده زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    57445 قيد فى 31-05-2011 برقم ايداع    

5710 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 48 المنطقه السادسه 

الحى المتميز - عمارات مدينه بدر شقه بالدور الرضى

135 - محمد محفوظ حماد عبد الغالى تاجر فرد سبق قيده برقم    82368 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع    

12809 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح / مكتب رقم 21 بالدور 

الول فوق الرضى مبنى ب بسنتر الياسمين لحى الشباب

136 - ماجده فوزى عدلى سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    96551 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    

8590 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / مصنع بالقطعه رقم 140 

بالمنطقه الصناعيه 250 فدان

137 - هاني احمد علي السيد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    102214 قيد فى 26-10-2021 برقم 

ايداع    12859 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 محل 1 ش الدكتور 

المحروقى ناصيه ش ابوالكرامات

138 - محمد شعبان السيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    104721 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

7042 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 70 بمول بانوراما
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139 - محمد عيسى صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    80027 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع    

6757 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 75 شارع مسجد الرحمه

140 - هجرس للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    100683 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    

5604 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسي الخر بالعنوان 

/ القطعه رقم 9 /أ المنطقه الصناعيه الثانيه بملك / حسني عبد العزيز عبد الفتاح غيث - بنشاط / مصنع مواسير 

بلستيك - براس مال / 200000 مائتان الف جنية
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النشاط

1 - محمد ابراهيم محمود حسن جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  78583 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع    

3610وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع وخدمات المحمول وتجارة الجمله 

باكسسوارات المحمول

2 - محسن عبدالرؤوف بسيوني علي تاجر فرد سبق قيده برقم  93208 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع    

20130وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصدير والستيراد ) فيما عدا المجموعه 

19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

3 - اسماء ايمن صالح توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  105561 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    10296

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 

6 والمجموعه 19

4 - سميرة رمضان عبد الرسول محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  68 قيد فى 23-01-2007 برقم ايداع    68

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(

5 - هانى محمد عبدا التراس تاجر فرد سبق قيده برقم  61764 قيد فى 15-12-2011 برقم ايداع    20231

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / دعايه واعلن )بموافقه امنيه رقم 19 لسنه 

)2022

6 - امجد عبد السلم رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم  73601 قيد فى 05-06-2013 برقم ايداع    7989

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توزيع مستلزمات طبية )دون الدويه ( - 

التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(

7 - هاني جورج نجيب قسطنطين تاجر فرد سبق قيده برقم  85980 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع    5870

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / صناعه الخرسانه الجاهزه والمنتجات الخرسانيه 

سابقه الصب وتجهيز والمقاولت العامه ) مرفق شهاده من غرفه صناعه مواد البناء(

8 - عبد الوهاب احمد عبد الوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104333 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    

5517وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت عامه وتوريدات عموميه )دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(

9 - خيرى احمد عبد الجابر حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  67259 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    8931

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مخبز بلدى

10 - زينب فكرى ضاحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81924 قيد فى 10-08-2014 برقم ايداع    

11602وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد مفروشات ) فيما عدا توريد 

العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت (

11 - عمرو صلح محمد السيد عجور تاجر فرد سبق قيده برقم  70509 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع    

1261وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع ملبس جاهزه ) دون العسكريه (

12 - حنان محمد ابراهيم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  90238 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع    

11590وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة المواد الغذائيه

13 - اصبح / الحمد للتجارة والبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم  98464 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع    

15853وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع اكياس بلستيك

14 - ايمان سعد هاشم محمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  102068 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

12215وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشة تصنيع مفروشات منزليه

15 - ماجد معوض نصير شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  105626 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

10561وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد اطعمة حيوانات اليفه

16 - لينا احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  97569 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع    11489وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه وتوريد مستلزمات كمبيوتر ) فيما عدا 

توريد العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه (
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17 - محمد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105248 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    9069

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

ومواد الدعاية و العلن والكمبيوتر ومستلزماته (

18 - الحسيني للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  55843 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    

1000007وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل كشري

19 - اصبح / شمس للتجارة والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  75212 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع    

11570وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة وتوريدات الملبس الجاهزه ) فيما 

عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها (

20 - محمد امين احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  92440 قيد فى 28-10-2019 برقم ايداع    17893

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

21 - زكى محمود زكى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  5476 قيد فى 04-06-2007 برقم ايداع    5926

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مطبعه ) فيما عدا الملبس العسكريه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ()مرفق شهاده من 

غرفه صناعات الطباعه والتغليف(

22 - شريف محمد على شكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  68402 قيد فى 24-10-2012 برقم ايداع    11808

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضفة نشاط / المقاولت العامه المتكامله والمتخصصه

23 - احمد على مدنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  77212 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع    523وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجارة المواد الغذائية جمله وتجزئة

24 - تعديل السم التجاري ليصبح / الفرماوي لصيانه وتجديد السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  95701 قيد فى 

04-06-2020 برقم ايداع    5649وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / 

صيانه وتجديد السيارات

25 - محمد احمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75641 قيد فى 29-10-2013 برقم ايداع    12584

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عموم التصدير

26 - زينهم عبد الموجود محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  76371 قيد فى 02-12-2013 برقم ايداع    

14162وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت عمومية

27 - ورشه سعد لللوميتال تاجر فرد سبق قيده برقم  76382 قيد فى 02-12-2013 برقم ايداع    14194وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشة الوميتال وتشكيل معادن بانواعها من الستائر و 

الشيش حصيره و البواب وكبائن الحمام و الدرابزين و ابواب الجراجات و الفواصل الخشبية و الستيراد و 

التصدير ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات الهندسية لسنة 2022 (

28 - احمد عبدا عبدالفتاح عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  86537 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع    

8835وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد مستلزمات محاجر و التعدين ) 

وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المختصة (

29 - شريف فتحى عبدالوهاب رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  105635 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

10604وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مطعم وادارة وتشغيل المطاعم

30 - صلح محمد عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76466 قيد فى 08-12-2013 برقم ايداع    

14455وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره الخرده

31 - محمد هشام محمد عطوة منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  77572 قيد فى 30-01-2014 برقم ايداع    

1304وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد والتصدير والدعايه والعلن 

والتسويق بجميع تخصصاتها )مرفق موافقه امنيه رقم 21 لسنه 2022(

32 - شريف عبدالونيس علي جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  87208 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع    

7645وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشط ادارة وتشغيل المطاعم

33 - محمود عباس محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  90108 قيد فى 20-06-2019 برقم ايداع    

11126وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

و مواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ( ومواد غذائية
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34 - وليد سمير سعد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  97179 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع    

10484وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تأجير مكاتب اداريه

35 - ريمون ثابت خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  97519 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    11352

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ بازار خان الخليلى

36 - عمر محرم نجيب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  101835 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

11281وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / ورشة احذيه)مرفق شهاده من غرفة 

صناعه الجلود(

37 - احمد ابو ضيف عطا ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104530 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

6186وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة نظارات طبيه

38 - حسين محسن مصطفي كمال تاجر فرد سبق قيده برقم  105428 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    

9790وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة المعادن )دون القيام باعمال 

التصنيع(

39 - ابراهيم محمد حسن حمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  1432 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع    1467

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مطعم وكافيه

40 - خالد سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3204 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع    3385وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع حلوى من عجين

41 - محمد رجب حسن حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  67041 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع    9257

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صناعة الثاث ) مرفق شهادة من غرفة 

صناعة منتجات الخشاب و الثاث لسنة 2022 (

42 - امير عادل انور محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  83156 قيد فى 30-09-2014 برقم ايداع    14430

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عمومية للمواد الغذائية

43 - احمد طلعت محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  53937 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع    486

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (

44 - مايكل بشرى ميخائيل مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  65873 قيد فى 03-07-2012 برقم ايداع    6936

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توكيلت تجارية واستيراد وتصدير 

ومقاولت عمومية وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ( 

وتطوير وتنمية المحاصيل الزراعية

45 - بيشوى مرجان مخلوف قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  94430 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع    

1960وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع منسوجات جلدية خاصة 

بالسيارات ) مرفق شهادة من غرفة صناعة الجلود لسنة 2022 (

46 - مصطفى ناصف على زين العابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  95967 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    

6750وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / المقاولت و التوريدات العامة ) فيما عدا 

توريد العامله و مواد الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته (

47 - طارق رمضان عبد القادر صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  5751 قيد فى 11-06-2007 برقم ايداع    

6230وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد اغذيه ومكملت غذائيه ) 

دون الدويه (

48 - تامر محمود عبدالمالك سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  65084 قيد فى 21-05-2012 برقم ايداع    

5665وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الدعايه والعلن

49 - مينا مجدى صليب مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  71089 قيد فى 21-02-2013 برقم ايداع    2516

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / صيانه سيارات ومحركات ومعدات ثقيله

50 - محمد حسن محمد مصطفى سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  71385 قيد فى 05-03-2013 برقم ايداع    

3127وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع مستحضرات التجميل لدى 

الغير
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51 - سامح مجدى فهمى عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  95999 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    6854

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ادارة مطاعم وكافيتريات فقط

52 - قطب اسامه قطب احمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  98319 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع    

16241وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله

53 - معتز لطفي على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  32488 قيد فى 17-05-2009 برقم ايداع    7226وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة ومواد 

الدعاية و العلن و الكمبيوتر ومستلزماته ( وتشغيل الوميتال وتعبئة وتغليف اسقف معلقة ) مرفق شهادة من 

غرفة صناعات الطباعة و التغليف لسنة 2022 (

54 - مختار عبد الحليم بيومي شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  33068 قيد فى 01-06-2009 برقم ايداع    

8020وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع قطع غيار السيارات

55 - سليمان رجب سليمان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  44211 قيد فى 17-03-2010 برقم ايداع    5055

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مطعم طواجن وسندوتشات

56 - رفيق جورج بطرس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  80257 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع    7275

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

57 - محمد مصطفى محمد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  88087 قيد فى 03-08-2015 برقم ايداع    

10753وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

58 - بهاء مجدى شوقى عبد المعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  89717 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع    

10075وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت عامه وتشطيبات معماريه و 

توريدات عمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة

59 - عبد الوهاب احمد عبد الوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104333 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    

5517وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقاولت عمومية و) توريدات عمومية 

فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ( وتجارة مواد البناء

60 - السيد وائل محمد فكرى الهادى احمد غمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  16782 قيد فى 09-04-2008 برقم 

ايداع    4613وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع مستلزمات طبيه فقط )فيما عدا 

الدويه(

61 - جورج طلعت صادق زخارى تاجر فرد سبق قيده برقم  60230 قيد فى 26-09-2011 برقم ايداع    

10415وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

62 - منحه ابراهيم صدقى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  79071 قيد فى 06-04-2014 برقم ايداع    

4707وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصدير الملبس و الكسسوارات الحريمى 

والرجالى ومايتعلق بها والمستلزمات الطبية دون الدوية

63 - حبيبه ابراهيم محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  84705 قيد فى 18-02-2015 برقم ايداع    2084

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع اكسسوار حريمى ) دون العسكريه (

64 - رامى على احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  97226 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    10593

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  صبح النشاط / توريدات عموميه والتصنيع  للمواد الغذائيه 

واللحوم ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات - 

غرفة الصناعات الغذائية

65 - أحذية الرمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  4732 قيد فى 20-05-2007 برقم ايداع    5093وفى تاريخ  

21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع احذيه ) دون العسكريه (

66 - محمد سليمان حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28849 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع    2443

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة زيوت وفلتر وقطع غيار سيارات

67 - جرجس فتح ا متى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  67217 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع    

9577وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / التصدير و المقاولت العمومية و البناء و 

التشييد واعمال الخرسانة و الحفر و الردم
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68 - خالد محمد عباس الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم  72742 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع    5908

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه والستيراد 

والتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 و19()مرفق شهاده من غرفه صناعه الملبس الجاهزه 

والمفروشات المنزليه(

69 - تامر احمد ابو العل عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  72782 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع    5952

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/  مخبز سياحى

70 - هانى جرجس لطفى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  73426 قيد فى 29-05-2013 برقم ايداع    

7632وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / تجارة سيارات و وسائل نقل خفيفه

71 - رامى على احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  97226 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    10593

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة و التصنيع لدى لدى الغير للمواد العذائية واللحوم

72 - بيشوى فاروق شحاته نخله تاجر فرد سبق قيده برقم  100428 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    

4492وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ حقن بلستيك )مرفق شهاده من غرفه 

الصناعات الكيماويه(

73 - وائل نتعى جندى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  105792 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    

11263وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع المنسوجات والملبوسات والحذية 

بالجمله فيماعدا العسكرية

74 - رجب عبد الغني خليل رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  24474 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع    

14190وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مركز صيانه سيارات وبيع قطع غيار 

السيارات

75 - فتحى همام خلف ا همام تاجر فرد سبق قيده برقم  63552 قيد فى 14-03-2012 برقم ايداع    2337

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / اداره كافيتريات وكافيهات ومطاعم وسوبر ماركت

76 - كريم ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76043 قيد فى 18-11-2013 برقم ايداع    13447

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه وتجارة مواد غذائيه وتوزيعها 

وتصدير وتوكيلت تجاريه  ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

77 - ماجد محمد عبد الوهاب مصلحى تاجر فرد سبق قيده برقم  96813 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

9367وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح / ادارة مطاعم وكافتيريات 

وماركت ولعب اطفال

78 - احمد محمد عزب ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  48771 قيد فى 05-07-2010 برقم ايداع    11386وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه والمقاولت العامه وتأجير المعدات ) 

دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

79 - سامح عبدالسلم صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52045 قيد فى 31-10-2010 برقم ايداع    

16491وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع حلويات ) بموافقة خطاب 

الدارة العامه للسجل التجارى (

80 - بيتر يعقوب لوكاس عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  82865 قيد فى 21-09-2014 برقم ايداع    

13937وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /  تصنيع لدى الغير

81 - حماده عز الدين امين زكي تاجر فرد سبق قيده برقم  92045 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع    

16694وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشة نجارة وتوريدات عموميه ) دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

82 - طه عمر طه عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55215 قيد فى 14-03-2011 برقم ايداع    2669وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكافه الحشرات والقوراض )بعد استخراج 

التراخيص اللزمه(

83 - رفعت لطيف جرجس عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  56200 قيد فى 18-04-2011 برقم ايداع    

3737وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع بلستيك
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84 - عبد الرازق عبد الغنى شحاته شرع ا تاجر فرد سبق قيده برقم  87974 قيد فى 28-07-2015 برقم 

ايداع    10455وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره وسائل النقل الخفيف

85 - مروه عبدالكريم السيد محمد النادى تاجر فرد سبق قيده برقم  99560 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع    

1202وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بقاله تموينيه وتعبئه وتغليف مواد غذائيه  ) 

دون الطباعه (

86 - ابراهيم على ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  102259 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

13039وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استصلح الراضى الزراعيه 

والصحراويه فى مواقعها

87 - احمد سيد حافظ احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105857 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    11510

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عمومية )دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله( اشغال معدنيه وتجهيز المخازن والمحلت والمصانع بانظمه التخزين 

والمناوله والعرض )دون النترنت والتصنيع والعرض السمعى والبصرى فى حدود المسموح والمصرح به قانونا(

88 - مكتب أمين للمقاولت العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  75650 قيد فى 30-10-2013 برقم ايداع    

12601وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات اخشاب

89 - ناصر محمد درويش مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  75716 قيد فى 31-10-2013 برقم ايداع    

12737وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اعمال الصيانه العامه ) تعقيم 

خزانات مياه الشرب ومعالجة مياه حمامات السباحه (

90 - مختار هريدى للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  20649 قيد فى 09-07-2008 برقم ايداع    9276

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تأجير المعدات

91 - حسن عفيفى حسن امام السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23341 قيد فى 21-09-2008 برقم ايداع    

12732وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /  معادن وتوريدات عمومية دون الكمبيوتر 

ومستلزماتة ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(

92 - اكرم محمد الشريف يونس عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  104134 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

4766وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تركيب تيار خفيف

93 - هانى زكريا ابراهيم شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  90830 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    13290

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تكسير وتخريز البلستيك

94 - السيد محمد شحاته سليم على تاجر فرد سبق قيده برقم  101491 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

9972وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات نقل بضائع وتوريد الوميتال

95 - احمد محمد جمعه السيد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  102800 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

15059وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع ملبس مستعمله ) دون العسكريه (

96 - محمدعبد العزيز على على تاجر فرد سبق قيده برقم  50855 قيد فى 21-09-2010 برقم ايداع    

14543وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصحيح النشاط ليصبح / تعبئه وتصنيع منظفات 

صناعيه للنفس والغير )مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه(

97 - هاني احمد علي السيد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  102214 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

12859وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع تجزئه بمتاجر غير متخصصه 

للغذيه والمشروبات والتبغ

98 - شيماء لبيع وشراء اجهزة تعويضيه تاجر فرد سبق قيده برقم  22070 قيد فى 17-08-2008 برقم ايداع    

11116وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /  الستيراد

99 - عفاف السعيد السيد مصطفي الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  52010 قيد فى 28-10-2010 برقم 

ايداع    16442وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / المقاولت

100 - عماد الدين احمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  60004 قيد فى 18-09-2011 برقم ايداع    

10025وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجهيز وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والدعايه والعلن والتوريدات العموميه )بموافقه امنيه رقم 27 لسنه 2022( )مرفق شهاده من غرفه 

صناعات الطباعه والتغليف - وشهاده من سجل وكالت الدعايه والعلن والتسويق(
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101 - علء الدين محمد هاشم عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم  65798 قيد فى 01-07-2012 برقم ايداع    

6786وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(

102 - تهامى محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102325 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

13277وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة الخرده والمخلفات ) فى حدود 

المصرح به قانونا (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   935 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2007  برقم ايداع 941.000 الى : العالميه للمنظفات

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40878 وتم ايداعه بتاريخ   

nour nano car 30-12-2009  برقم ايداع 18,555.000 الى : اصبحت / نور نانو كار

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78583 وتم ايداعه بتاريخ   

16-03-2014  برقم ايداع 3,610.000 الى : اصبحت / الونش لبيع وخدمات المحمول

4 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93208 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2019  برقم ايداع 20,130.000 الى : اصبحت / مؤسسة التحاد للستيراد والتصدير

5 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105561 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2022  برقم ايداع 10,296.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / ايه كي A.K للستيراد 

والتصدير

6 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68 وتم ايداعه بتاريخ   

23-01-2007  برقم ايداع 68.000 الى : اصبحت / الدولية لتوريدات العموميه

7 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73601 وتم ايداعه بتاريخ   

05-06-2013  برقم ايداع 7,989.000 الى : اصبحت / العيون للمستلزمات الطبيه والتوريدات العموميه

8 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91089 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2019  برقم ايداع 14,157.000 الى : الراعى الصالح لقطع غيار السيارات

9 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96429 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2020  برقم ايداع 8,261.000 الى : اصبحت / ابهى دار للمقاولت

10 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104333 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-04-2022  برقم ايداع 5,517.000 الى : اصبحت / كابيتال للمقاولت العامه

11 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104892 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-06-2022  برقم ايداع 7,735.000 الى : مكتبه كذا لون للدوات المكتبيه

12 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105409 وتم ايداعه 

egyptian american for supplies  / بتاريخ   06-07-2022  برقم ايداع 9,721.000 الى : اصبحت

trading agencies -easta المصريه المريكيه للتوريدات والتوكيلت التجاريه - ايستا

13 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105606 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-07-2022  برقم ايداع 10,492.000 الى : اصبحت / الخشيد للمقاولت العامه

14 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40634 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2009  برقم ايداع 18,228.000 الى : اصبحت / ويست ليت للملبس

15 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105203 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-06-2022  برقم ايداع 8,918.000 الى : تعديل السمه لتصبح / الجنرال لتجاره البواب المصفحه

16 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105621 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2022  برقم ايداع 10,554.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الهندسيه لوجيستيك 

لخدمات النقل وايجار المعدات

17 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105658 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2022  برقم ايداع 10,687.000 الى : اسلم ابوالسعود طاهر ابوالسعود

18 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98464 وتم ايداعه بتاريخ   

13-12-2020  برقم ايداع 15,853.000 الى : اصبح / الحمد للتجارة والبلستيك

19 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104336 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2022  برقم ايداع 5,526.000 الى : اصبحت / إيجيبت للمقاولت والديكورات

20 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104336 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2022  برقم ايداع 5,526.000 الى : وسيم محمد غنيمى عبد الوهاب
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21 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105495 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2022  برقم ايداع 10,053.000 الى : اصبح / الروينى للتصدير

22 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39517 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2009  برقم ايداع 16,643.000 الى : صيدلية  د / عمرو مدينة

23 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39517 وتم ايداعه بتاريخ   

18-11-2009  برقم ايداع 16,643.000 الى : عمرو عبدالنبى فايز مدينه

24 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   50359 وتم ايداعه بتاريخ   

25-08-2010  برقم ايداع 13,756.000 الى : عبدالغنى عبدالمحسن عبدالغنى احمد

25 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50359 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2010  برقم ايداع 13,756.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / اسكيل للثاث المكتبي

26 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105045 وتم ايداعه 

Belladonna بتاريخ   13-06-2022  برقم ايداع 8,317.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / بيلدونا

27 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105248 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-06-2022  برقم ايداع 9,069.000 الى : اصبحت / الرحمة للتوريدات العمومية

28 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   75212 وتم ايداعه بتاريخ   

29-09-2013  برقم ايداع 11,570.000 الى : اصبح / شمس للتجارة والتوريدات

29 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5476 وتم ايداعه بتاريخ   

04-06-2007  برقم ايداع 5,926.000 الى : اصبحت / المؤسسه المصريه للطباعه

30 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40263 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2009  برقم ايداع 17,716.000 الى : اضافة السمه التجاريه / هاى كلس

31 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48331 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2010  برقم ايداع 10,738.000 الى : تعديل السمه / مؤسسه التكل لقطع غيار السيارات

32 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66221 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-07-2012  برقم ايداع 7,745.000 الى : تعديل السمه التجاريه الي / ميدل ايست لللكتروميكانيك

33 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92593 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2019  برقم ايداع 18,290.000 الى : اصبحت / كفاءه للمقاولت والتوريدات

34 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   95701 وتم ايداعه بتاريخ   

04-06-2020  برقم ايداع 5,649.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / الفرماوي لصيانه وتجديد 

السيارات

35 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104446 وتم ايداعه 

ENAYA MED  بتاريخ   26-04-2022  برقم ايداع 5,870.000 الى : اضافه السمه التجاريه / عنايه ميد

36 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23915 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-10-2008  برقم ايداع 13,483.000 الى : المؤسسة المتحدة توب كارز

37 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105746 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2022  برقم ايداع 11,101.000 الى : كريم جميل منصور ميخائيل

38 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87208 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-05-2015  برقم ايداع 7,645.000 الى : المصرية لدارة وتشغيل المطاعم

39 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105421 وتم ايداعه 

)IPO( بتاريخ   07-07-2022  برقم ايداع 9,757.000 الى : اصبحت / اى بى او للتصدير

40 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105428 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-07-2022  برقم ايداع 9,790.000 الى : اصبحت / المروة للتوريدات العمومية والتجارة

41 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1432 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2007  برقم ايداع 1,467.000 الى : اصبحت /  السلمية
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42 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83156 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2014  برقم ايداع 14,430.000 الى : مؤسسه الفارس ستور للمصنوعات الجلدية 

والتوريدات

43 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79717 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2014  برقم ايداع 5,814.000 الى : اصبحت / ام اس ميوزك

44 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105727 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2022  برقم ايداع 10,991.000 الى : المحبه للستيراد والتصدير

45 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91277 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-09-2019  برقم ايداع 14,621.000 الى : حذف السمه التجاريه / السطوره

46 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98319 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2020  برقم ايداع 16,241.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ المني للتوريدات 

العموميه

47 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32488 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2009  برقم ايداع 7,226.000 الى : اصبحت / اوفست

48 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44211 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-03-2010  برقم ايداع 5,055.000 الى : اصبحت / مطعم بيبو

49 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104333 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-04-2022  برقم ايداع 5,517.000 الى : اصبحت / كابيتال للمقاولت العامه وتجارة مواد البناء

50 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16782 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-04-2008  برقم ايداع 4,613.000 الى : اصبحت / السويسريه

51 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53502 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2010  برقم ايداع 18,151.000 الى : اصبحت / الزهره لتوريدات الملبس

52 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   97226 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-2020  برقم ايداع 10,593.000 الى : رامى على احمد حسين

53 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97226 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-09-2020  برقم ايداع 10,593.000 الى : اصبحت / المؤسسة الدولية للتجارة والتوريدات 

العمومية والتصنيع

54 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67217 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2012  برقم ايداع 9,577.000 الى : اصبحت / مكتب النزهة للمقاولت و البناء و التشييد و 

التصدير

55 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92103 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-10-2019  برقم ايداع 16,879.000 الى : فاير بليسز ستور

56 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105792 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2022  برقم ايداع 11,263.000 الى : اصبحت / مؤسسة القطن الذهبى لتجارة القمشة

57 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105827 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 11,398.000 الى : اصبح / عطيه للتوريدات والتركيبات

58 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105839 وتم ايداعه 

WHITE  بتاريخ   16-08-2022  برقم ايداع 11,443.000 الى : اصبحت / وايت انفيستمنتس

INVESTMENTS

59 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24474 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-2008  برقم ايداع 14,190.000 الى : المركز الفنى لصيانه وبيع قطع غيار السيارات

60 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63552 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2012  برقم ايداع 2,337.000 الى : اصبحت / السما لداره الكافيتريات والكافيهات 

والمطاعم وسوبر ماركت
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61 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72475 وتم ايداعه 

TODAY بتاريخ   17-04-2013  برقم ايداع 5,433.000 الى : اصبحت / توادى

62 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76043 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2013  برقم ايداع 13,447.000 الى : اصبحت / سويت هوم

63 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105917 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 11,761.000 الى : محمد السيد ربيع عبدالمهدي

64 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56200 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2011  برقم ايداع 3,737.000 الى : اصبحت / ام كا ار لتصنيع منتجات البلستيك

65 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87974 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2015  برقم ايداع 10,455.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / المجد لتجاره 

الموتوسيكلت ووسائل النقل الخفيف

66 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102711 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-02-2021  برقم ايداع 14,711.000 الى : اضافة السمه التجاريه /  النيل الخضر للتوكيلت 

التجاريه

67 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105827 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 11,398.000 الى : احمد عطية احمد على

68 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105827 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 11,398.000 الى : فيوتشير للتوريدات و التركيبات

69 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105857 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2022  برقم ايداع 11,510.000 الى : اصبحت / المصريه لحلول التخزين والمناوله

70 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105955 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 11,932.000 الى : محمد احمد ابوالعل محمد صيام

71 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105961 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 11,960.000 الى : سامح فايد سيد احمد عيسى

72 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105961 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 11,960.000 الى : الدوليه لعمال الللوميتال

73 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105774 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 11,218.000 الى : مؤسسه الراشد لتوريدات الخرده

74 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93418 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2019  برقم ايداع 20,640.000 الى : اصبحت / ابشر لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه 

والتوريدات

75 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102979 وتم ايداعه 

i t store  بتاريخ   29-12-2021  برقم ايداع 15,777.000 الى : اصبحت / اى تى ستور

76 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45881 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2010  برقم ايداع 5,961.000 الى : اصبحت/ جولدن اوتو لصلح وتجديد السيارات

77 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49134 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2010  برقم ايداع 11,913.000 الى : اصبحت / ديسكونت هوم

78 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70960 وتم ايداعه 

echo  بتاريخ   18-02-2013  برقم ايداع 2,164.000 الى : اصبحت / اكو لوجيستيكس لخدمات الشحن

logistics for shipping services

79 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105409 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2022  برقم ايداع 9,721.000 الى : تعديل السمه لتصبح / المصريه المريكيه للتوريدات 

egyptian american for supplies and trading agencies easta والتوكيلت التجاريه ايستا

Page 79 of 118 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

80 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   101289 وتم ايداعه 

ABO  بتاريخ   02-08-2021  برقم ايداع 9,279.000 الى : اصبح / ابوالجوخ ترين اند رايد

ELGOUKH TRAIN AND RIDE

81 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105957 وتم ايداعه 

HOME AND ROOM بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 11,939.000 الى : اصبحت / هوم اند روم

82 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   93700 وتم ايداعه بتاريخ   

30-12-2019  برقم ايداع 21,849.000 الى : اصبح / مؤسسة حسن سليمان حسن للتوريدات العموميه
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الشخاص

1 - على  محمد  فرحات  عبدالرؤوف  الدمرداش  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   20456 وتم ايداعه بتاريخ  

06-07-2008 برقم ايداع    9036تم التأشير فى تاريخ   06-07-2008   بــ  

2 - اشرف محمد عبد المولى محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   23341 وتم ايداعه بتاريخ  2008-09-21 

برقم ايداع    12732تم التأشير فى تاريخ   21-09-2008   بــ  كافه الصلحيات

3 - ايمن عاطف عبدالسلم شبانه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   67258 وتم ايداعه بتاريخ  2012-09-13 

برقم ايداع    9654تم التأشير فى تاريخ   13-09-2012   بــ  

4 - محمد ناصر هاشم  محمد  خاطر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   67660 وتم ايداعه بتاريخ  2012-09-27 

برقم ايداع    10512تم التأشير فى تاريخ   27-09-2012   بــ  

5 - صلح الدين سميح محمد  مسعود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   88096 وتم ايداعه بتاريخ  

03-08-2015 برقم ايداع    10774تم التأشير فى تاريخ   03-08-2015   بــ  

6 - ابتسام فراج عبدالعليم احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   91944 وتم ايداعه بتاريخ  2019-10-02 

برقم ايداع    16444تم التأشير فى تاريخ   02-10-2019   بــ  تم تصحيح الرقم القومى طبقا لبطاقة الرقم 

القومى

7 - محمد سيد فهمى السيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   55843 وتم ايداعه بتاريخ  13-01-2021 برقم ايداع    

1000007تم التأشير فى تاريخ   13-01-2021   بــ  له حق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه والتعامل باسم الشركه مع الجهات المختلفه الحكوميه والغير حكوميه

8 - محمد احمد ابو ضيف عطا ا  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   104530 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-10 

برقم ايداع    6186تم التأشير فى تاريخ   10-05-2022   بــ  

9 - رمضان محمد عبدالدايم عبدالنبى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   105247 وتم ايداعه بتاريخ  

26-06-2022 برقم ايداع    9068تم التأشير فى تاريخ   26-06-2022   بــ  كافه الصلحيات

10 - اسلم ابوالسعود طاهر ابوالسعود  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   105658 وتم ايداعه بتاريخ  

03-08-2022 برقم ايداع    10687تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

11 - كريم جميل منصور ميخائيل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   105746 وتم ايداعه بتاريخ  

10-08-2022 برقم ايداع    11101تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

12 - مالك محمد الباز السيد المام  مدير فرع المقيد برقم قيد   95610 وتم ايداعه بتاريخ  17-08-2022 برقم 

ايداع    11541تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  

13 - محمد السيد ربيع عبد المهدى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   105917 وتم ايداعه بتاريخ  

22-08-2022 برقم ايداع    11761تم التأشير فى تاريخ   22-08-2022   بــ  

14 - همسه محمد عبدالمنعم محمد عبدالفتاح  مدير فرع المقيد برقم قيد   105938 وتم ايداعه بتاريخ  

23-08-2022 برقم ايداع    11860تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

15 - محمد احمد ابو العل محمد صيام  مدير فرع المقيد برقم قيد   105955 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-24 

برقم ايداع    11932تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

16 - سامح فايد سيد أحمد عيسي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   105961 وتم ايداعه بتاريخ  

24-08-2022 برقم ايداع    11960تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - اصبح محمد سيد عبدالمجيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    48302 قيدت فى 16-08-2020 برقم ايداع   

8655 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

2 - جيهان فتحى و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    25235 قيدت فى 25-10-2020 برقم ايداع   12964 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

3 - اصبح  حنان حامد ابراهيم عميره وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    90507 قيدت فى 2019-07-15 

برقم ايداع   12305 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد رقم 

1485 لسنة 2022

4 - عرب يونيتد   شركة سبق قيدها برقم    87524 قيدت فى 28-10-2021 برقم ايداع   12939 وفى تاريخ  

15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للفرع بموجب عقد رقم 1664 لسنة 2022

5 - عمرو محمد حبيب عبدالعظيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    96270 قيدت فى 26-07-2020 برقم 

ايداع   7737 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب عقد الفسخ رقم 605 

لسنة 2022

6 - ابراهيم صالح محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7003 قيدت فى 11-07-2007 برقم ايداع   

7640 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ رقم 766لسنه 

2022 وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

7 - اصبح  حنان مصطفى ابو الحسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    26847 قيدت فى 2008-12-28 

برقم ايداع   17256 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ 

رقم 1489 لسنه 2022 وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

8 - شركة مجدى محمد مغازى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    3919 قيدت فى 29-04-2007 برقم ايداع   

4175 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد طبقا لعقد فسخ المسجل برقم 1689

لسنه 2022

9 - شركة الحياة لتصنيع الحلويات الشرقة و الغربية   شركة سبق قيدها برقم    80144 قيدت فى 

20-05-2014 برقم ايداع   7057 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل طبقا لعقد الفسخ 

المصدق على توقيعاته برقم 101 حرف ولسنة 2022

10 - محمد شعبان مصطفى ومحمد احمد عبدالنبى   شركة سبق قيدها برقم    97264 قيدت فى 2020-09-17 

برقم ايداع   10648 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد طبقا لعقد فسخ المسجل 

برقم 789 لسنه 2022

11 - مجدى محمود عبد المنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    71078 قيدت فى 21-02-2013 برقم ايداع   

2388 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد طبقا لعقد فسخ المسجل برقم 1622 

لسنه 2022

12 - اصبحت  ورثه علء الدين عبد القادر محمد   شركة سبق قيدها برقم    40363 قيدت فى 2009-12-17 

برقم ايداع   17840 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد طبقا لعقد فسخ مسجل 

برقم 765 لسنه 2022

13 - ستيل السلم   شركة سبق قيدها برقم    64483 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع   233 وفى تاريخ  

31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

14 - عبد الرحمن عبد العال حسن على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    64483 قيدت فى 2022-01-05 

برقم ايداع   233 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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رأس المال

1 - اصبح / حبيب فخرى حبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     34144 قيدت فى 25-06-2009 برقم ايداع    

9457وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

2 - ماجد محمد سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     48302 قيدت فى 22-06-2010 برقم ايداع    10695

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - اصبح / اسامه محمود شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30999 قيدت فى 07-04-2009 برقم 

ايداع    5255وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

4 - احمد محى الدين محمود ولمياء مصطفي محمد شركة سبق قيدها برقم     35590 قيدت فى 2009-08-02 

برقم ايداع    11336وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

5 - اصبح / تونى يوسف نجيب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     70856 قيدت فى 13-02-2013 برقم ايداع    

1947وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  52,000.000

6 - اصبحت / شركة نظم لتكنولوجيا النتاج - احمد عبد المعز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     65883 قيدت 

فى 03-07-2012 برقم ايداع    6950وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

7 - اصبحت / محمود سامى سعد ابراهيم ومصطفى محمد عبد الحميد مصطفى وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     

29304 قيدت فى 25-02-2009 برقم ايداع    3022وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  3,000,000.000

8 - اصبح / محمد السعيد حافظ محمد زاهر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     93642 قيدت فى 

26-12-2019 برقم ايداع    21689وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

9 - اصبح شركة النتصار للصناعات الكيميائية والبلستكية ياسر امام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     37976 

قيدت فى 14-10-2009 برقم ايداع    14558وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

80,000,000.000

10 - يوسف عمرو يوسف زهران وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64152 قيدت فى 09-04-2012 برقم 

ايداع    3399وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

11 - اصبح / عزه فوزى محمد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     21076 قيدت فى 20-07-2008 برقم 

ايداع    9811وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

12 - اصبح / كريم محسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91701 قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع    

15814وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

Page 83 of 118 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - ماجد محمد سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     48302 قيدت فى 22-06-2010 برقم ايداع    10695

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 5 ش عبد المنعم فوزى

2 - ماجد محمد سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     48302 قيدت فى 22-06-2010 برقم ايداع    10695

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 13 شارع 

المثال جمال السجينى - شقه رقم 1

3 - تعديل اسم الشركه ليصبح / محمود عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     60389 قيدت فى 

03-10-2011 برقم ايداع    10691وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مقر الشركه ليصبح / شقه 703 ) 2 أ عمارات الفاروقيه ( 53 شارع جسر السويس

4 - جمال البدرى عبدالدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     72210 قيدت فى 09-04-2013 برقم ايداع    

4842وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن مراسى كشك 

بشاطئ صافى / ملك شركة اعمار مصر للتنمية

5 - جمال البدرى عبدالدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     72210 قيدت فى 09-04-2013 برقم ايداع    

4842وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيد عبد الرحمن مراسى 

KIOSK 2 بارك - ملك / شركة اعمار مصر للتنمية

6 - جمال البدرى عبدالدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     72210 قيدت فى 09-04-2013 برقم ايداع    

4842وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العلمين الجديدة مينى ماركت 

بالفود كورت مجمع الماسه السياحى - ملك / مجموعة الماسة القوات المسلحه المصرية

7 - جمال البدرى عبدالدايم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     72210 قيدت فى 09-04-2013 برقم ايداع    

4842وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدى عبد الرحمن مراسى وحدة 

رقم ) SL11 ( بمشروع ) the alley ( ملك / شركة اعمال مصر للتنمية

8 - هاني عبد الرحمن محمد الفقي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     26643 قيدت فى 23-12-2008 برقم 

ايداع    17005وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 73 ش مصطفى 

النحاس مدينه نصر اول - شقة 3 بالدور الول فوق الرضى

9 - اصبح / تونى امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     91951 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

16459وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 67 ش عبد العزيز فهمى 

- ميدان هيلوبوليس

10 - جيهان فتحى و شريكتها شركة سبق قيدها برقم     25235 قيدت فى 13-11-2008 برقم ايداع    

15191وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

8139 الهضبه العليا شارع 9

11 - جيهان فتحى و شريكتها شركة سبق قيدها برقم     25235 قيدت فى 13-11-2008 برقم ايداع    

15191وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة رقم 1 عماره 4 بلوك 5 شارع 

حسنى عثمان

12 - اصبح / ايه سمير رياض وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     94970 قيدت فى 20-02-2020 برقم 

ايداع    3200وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع بالعنوان التالى 

:  النوبارية - محل تجارى رقم 9.8 بالطريق الصحراوي قطعة رقم 423 محطة 104 - عبدالمنعم سالم السيد
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13 - ياسر محمد عثمان وعاصم سليمان متولي ) سوى تك ماشين ( شركة سبق قيدها برقم     39861 قيدت فى 

03-12-2009 برقم ايداع    17139وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

محل بالدور الرضى والعلوى الكائن فى شارع التحاد طريق كفر طهرمس فيصل

14 - اصبح احمد رفعت محمد حفنى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     53416 قيدت فى 22-12-2010 برقم 

ايداع    18615وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل تجارى رقم 2 

بالعقار 60 ب ش نجيب الريحانى

15 - جرجس بباوى حنا و شركاه شركة سبق قيدها برقم     87190 قيدت فى 27-05-2015 برقم ايداع    

7598وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان القطعه 300 

المنطقه الجنوبية 6 مليون متر مربع

16 - شركة مجدى محمد مغازى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     3919 قيدت فى 29-04-2007 برقم ايداع    

4175وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء الفرع 14 شارع على بن 

ابى طالب متفرع من شارع التلفزيون

17 - امام حسين امام خورشيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     56326 قيدت فى 20-04-2011 برقم ايداع    

3639وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 13 ش فوزى متفرع من 

ش ابن الرشيد

18 - ضياء فوزى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     92359 قيدت فى 22-10-2019 برقم ايداع    17673

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار رقم 66 حى اللوتس 

الجنوبية - منطقة 9 - اسفل الدور الرضى

19 - اصبح / عمرو عزمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     101070 قيدت فى 05-07-2021 برقم ايداع    

7341وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / قطعه 8899  - شقة 3  - 

الدور الرضى - منطقة س - المقطم

20 - وائل محمد احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     103068 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    

321وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / ف 210 بنفسج 1 التجمع 

الول

21 - عمرو جمعة عبدالعال همام وشركاة شركة سبق قيدها برقم     52629 قيدت فى 25-11-2010 برقم 

ايداع    17402وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 ش العيسوى احمد

22 - اصبح / محمد عبدالرحمن عبدالعال حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     64483 قيدت فى 

23-04-2012 برقم ايداع    4572وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 24 

ش الشهيد مصطفى رياض شقه رقم 2 غرفه رقم 2 -المنطقه الولى

23 - اصبح / محمد عبدالرحمن عبدالعال حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     64483 قيدت فى 

23-04-2012 برقم ايداع    4572وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم 

الغاء الفرع بالعنوان / عقار رقم 9 بلوك 77 ش حسنى احمد خلف - المنطقة السادسة
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النشاط

1 - تعديل اسم الشركه ليصبح / محمود عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     60389 قيدت فى 

03-10-2011 برقم ايداع    10691 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه ليصبح / انتاج وتجاره وتصدير الحاصلت الزراعيه

2 - اصبح / منال فاروق وشركائها شركة سبق قيدها برقم     42888 قيدت فى 17-02-2010 برقم ايداع    

2683 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستثمار العقارى

3 - اصبح / تونى امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     91951 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

16459 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / المقاولت واعمال الخشاب البلستيكية

4 - احمد محى الدين محمود ولمياء مصطفي محمد شركة سبق قيدها برقم     35590 قيدت فى 2009-08-02 

برقم ايداع    11336 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح الستيراد 

والتوريدات العمومية والتركيبات الكهربائية المتكامله

United Logistics  5 - اصبح / ايهاب فوزى السعدنى وشريكته - الشركة المتحدة لخدمات اللوجستيك

Services شركة سبق قيدها برقم     3102 قيدت فى 08-04-2007 برقم ايداع    3273 وفى تاريخ  

10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التصدير و النقل الدولى و الشحن البرى و البحرى و الجوى) 

وذلك بعد استخراج التراخيص اللزمة ( لكافه السلع و شحن البضائع وادراة المخازن المتعلقة بهذا النشاط و 

التوكيلت التجارية و التخليص الجمركى و النقل الداخلى .

6 - اصبح / حسام الدين عزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33765 قيدت فى 16-06-2009 برقم ايداع    

8940 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستثمار العقاري وانشاء المولت 

التجارية وادارتها

7 - اصبح / محمد السعيد حافظ محمد زاهر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     93642 قيدت فى 

26-12-2019 برقم ايداع    21689 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / صيانه 

وبيع اجهزة منزلية فقط

8 - محمد محمد أحمد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94216 قيدت فى 23-01-2020 برقم ايداع    

1317 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة تجارة / تجارة المنسوجات والقمشة

9 - ابراهيم صالح محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7003 قيدت فى 11-07-2007 برقم ايداع    

7640 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجارة سجاد ومفروشات

10 - اصبح / هاله فخرى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     14419 قيدت فى 07-02-2008 برقم ايداع    

1721 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الستيراد و التصدير

11 - اصبح  سمير حافظ قطب وشريكة شركة سبق قيدها برقم     83975 قيدت فى 09-11-2014 برقم ايداع    

16308 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / توكيلت تجارية واعمال الطرق 

واللند سكيب والستيراد والتصدير

12 - اصبح / اسلم سامى عباس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55057 قيدت فى 09-03-2011 برقم 

ايداع    2437 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / التشطيبات الداخلية )مرفق 

شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(

13 - وائل محمد احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     103068 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    

321 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن وتوريد العماله (
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14 - اصبح  شركه ميلد عادل حلقه ابوسيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     94475 قيدت فى 

05-02-2020 برقم ايداع    2078 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / توريد 

وتوزيع المنتجات البلستيكية والورقية و ) التوريدات العمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة ومواد 

الدعايه والعلن ( والتصدير

15 - اصبح / محمد فرجال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     97388 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع    

11013 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/ التوريدات العموميه )دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(

الكيان القانونى

1 - اصبح / مصطفى احمد صالح محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     89166 قيدت فى 2019-03-28 

برقم ايداع    4110 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - اصبح / حبيب فخرى حبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     34144 قيدت فى 25-06-2009 برقم ايداع    

9457 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - اصبح / اسامه محمود شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30999 قيدت فى 07-04-2009 برقم 

ايداع    5255 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - اصبحت / شركة نظم لتكنولوجيا النتاج - احمد عبد المعز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     65883 قيدت 

فى 03-07-2012 برقم ايداع    6950 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - اصبح / هاله فخرى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     14419 قيدت فى 07-02-2008 برقم ايداع    

1721 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - عماد ابراهيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     15049 قيدت فى 25-02-2008 برقم ايداع    2500 

وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - اصبح / اسلم سامى عباس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55057 قيدت فى 09-03-2011 برقم ايداع    

2437 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89166   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-03-2019 برقم ايداع    4110 الى   اصبح / مصطفى احمد صالح محمد وشركاه

2 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34144   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-06-2009 برقم ايداع    9457 الى   اصبح / حبيب فخرى حبيب وشركاه

3 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 48302   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-06-2010 برقم ايداع    10695 الى   ماجد محمد سيد وشريكه

4 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 60389   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-10-2011 برقم ايداع    10691 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / محمود عثمان وشركاه

5 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 42888   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-02-2010 برقم ايداع    2683 الى   اصبح / منال فاروق وشركائها

6 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 91951   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-10-2019 برقم ايداع    16459 الى   اصبح / تونى امين وشريكه

7 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30999   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-04-2009 برقم ايداع    5255 الى   اصبح / اسامه محمود شحاته وشريكه

8 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35590   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2009 برقم ايداع    11336 الى   احمد محى الدين محمود ولمياء مصطفي محمد

9 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3102   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-04-2007 برقم ايداع    3273 الى   اصبح / ايهاب فوزى السعدنى وشريكته - الشركة 

United Logistics Services المتحدة لخدمات اللوجستيك

10 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66964   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-09-2012 برقم ايداع    9100 الى   اصبح / شركة الهام ابراهيم عبدالحكم وشركائها

11 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70856   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2013 برقم ايداع    1947 الى   اصبح / تونى يوسف نجيب وشريكته

12 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65883   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-07-2012 برقم ايداع    6950 الى   اصبحت / شركة نظم لتكنولوجيا النتاج - احمد عبد 

المعز وشريكه

13 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29304   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2009 برقم ايداع    3022 الى   اصبحت / محمود سامى سعد ابراهيم ومصطفى محمد 

عبد الحميد مصطفى وشركائهم

14 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33765   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-2009 برقم ايداع    8940 الى   اصبح / حسام الدين عزيز وشريكه

15 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93642   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2019 برقم ايداع    21689 الى   اصبح / محمد السعيد حافظ محمد زاهر وشريكته

16 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103378   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2022 برقم ايداع    1623 الى   اصبح / محمد بسطاوى وشريكه
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17 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104532   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    6194 الى   اصبح / ياسر محمد مدبولى ابراهيم وشريكه

18 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14419   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2008 برقم ايداع    1721 الى   اصبح / هاله فخرى وشركائها

19 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 55057   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-03-2011 برقم ايداع    2437 الى   اصبح / اسلم سامى عباس وشريكه

20 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101070   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-07-2021 برقم ايداع    7341 الى   اصبح / عمرو عزمى وشريكه

21 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 106073   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    12289 الى   عبدالحميد عبدالحميد الغنام وشركاه

22 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 106073   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    12289 الى   شركة النور الحديثه للنسيج الميكانيكى

23 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21076   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-07-2008 برقم ايداع    9811 الى   اصبح / عزه فوزى محمد محمد وشريكها

24 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64483   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-04-2012 برقم ايداع    4572 الى   اصبح / محمد عبدالرحمن عبدالعال حسن وشريكه

25 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 97388   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-09-2020 برقم ايداع    11013 الى   اصبح / محمد فرجال وشريكه
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الشخاص

1 - يوسف عمرو يوسف زهران  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    64152   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2012 برقم ايداع   3399 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2012  بــ :  لهم الحق مجتمعين او منفردين 

فى التعامل مع البنوك في صرف الشيكات  واليداع وفتح الحساب وغلق الحساب وله  حق التوقيع على حسابات 

الشركه بالبنوك  والقتراض والرهن وتوقيع كافة عقود البتدائيه والنهائيه للبيع والشراء والجر  للمنقولت 

والعقارات والسيارات وذلك امام  مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها  المختلفه من والى الشركه والرهن 

والقرض  وكافة المعاملت البنكيه والغير بنكيه وله  الحق في توكيل وتفاوض الغير في كل او  بعض ما ذكر

2 - محمد يوسف  عمرو  زهران  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    64152   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2012 برقم ايداع   3399 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2012  بــ :  تعدل صفته من شريك موصى 

لشريك متضامن

3 - خالد يوسف عمرو زهران  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    64152   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2012 برقم ايداع   3399 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2012  بــ :  تعدل صفته من شريك موصى 

لشريك متضامن -

4 - جيهان فتحى ابراهيم عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25235   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2008 برقم ايداع   15191 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2016  بــ :  الدارة والتوقيع للسيده / جيهان 

فتحى ابراهيم عثمان والسيده/ شيماء محمد ماهر منفردين او مجتمعين ولهم حق الدارة والتوقيع عن الشركة 

وكافة السلطات المقرره لداره الشركه امام القضاء والغير وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حساباته وكافة 

صوور التعامل مع جميع العبنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن وبيع اصول الشركه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر باسم 

الشركه وضمن اغراضها

5 - منى عبدالمجيد احمد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15049   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2008 برقم ايداع   2500 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2018  بــ :  اصبح الدارة و التوقيع 

للشريكين المتضامن  السيد / عماد ابراهيم فهمى والسيده / منى عبدالمجيد احمد احمد ولهما الحق مجتمعين او 

منفردين فى تمثيل الشركة امام كافة الجهات  الحكومية و غير الحكومية و امام البنوك والتوقيع على الشيكات 

والسحب واليداع والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه  من البنوك وحق القتراض والرهن بكافه انواعه 

لصالح البنوك او الغير وتوكيل البنوك او الغير فى كل او بعض ماذكر اما التوقيع على عقود بيع وشراء  الصول 

والممتلكات والسيارات الشركه فهو من حق الشريك المتضامن الول السيد / عماد ابراهيم محمد منفردا

6 - محمد محمد احمد خليل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    94216   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   1317 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  

7 - محمد يحيي عبد الحميد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    94216   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   1317 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها 

للطرفين محمد يحيي عبد الحميد محمد ومحمد محمد احمد خليل مجتمعين او منفردين ولهما كل السلطات فى اتخاذ 

مايلزم من اجراءات لتحقيق غرض الشركة كما لهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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8 - هاجر احمد صالح محمد عبدا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    89166   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2019 برقم ايداع   4110 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  اصبح حق الدارة وحق التوقيع 

عن الشركة من حق السيد / مصطفى احمد صالح محمد والسيده / رقيه عبدالواحد عبدالتواب منفردين او مجتمعين 

بالتوقيع باسم الشركة علي كافة المستندات والشيكات او من ينوب عنهم قانونا ولهم الحق فى الستعانة بما يرونه 

من الفنيين والمتخصصين لتنفيذ غرض الشركة على ان يكون ذلك بعنوان الشركة وفي المسائل المتعلقة بتحقيق 

اغراضها وبالنسبة للعمال التى تمس اصول الشركة فل تنفذ فى حق الشركة ال بتوقيع الشركاء شخصيا عليها 

مجتمعين او منفردين

9 - احمد صالح محمد عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    89166   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2019 برقم ايداع   4110 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

10 - هند على محمد حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    89166   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2019 برقم ايداع   4110 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

11 - مصطفى احمد صالح محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    89166   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2019 برقم ايداع   4110 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

12 - هدير احمد صالح محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    89166   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2019 برقم ايداع   4110 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

13 - سيف حبيب فخرى حبيب جرجس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2009 برقم ايداع   9457 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

14 - فخري حبيب جرجس ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    34144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2009 برقم ايداع   9457 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خروج من الشركة للوفاة . )

انضمام الوريثه / نهى فخرى حبيب وخروجها بنفس التأشيرة وتنازلها عن نصيبها للشريكين سيف حبيب فخرى 

حبيب و فخرى حبيب فخرى حبيب(

15 - فخرى حبيب فخرى حبيب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2009 برقم ايداع   9457 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

16 - نهى فخرى حبيب جرجس ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    34144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2009 برقم ايداع   9457 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  وخروجها من الشركة بنفس العقد

17 - حبيب فخرى حبيب جرجس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    34144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2009 برقم ايداع   9457 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  ادارة الشركة وحق التوقيع عنها 

موكوله للطرف الول السيد / حبيب فخرى حبيب منفردا ويقر الشركاء باختيارهم له ممثل قانونى للشركة

18 - كريم محمد سيد عبد المجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    48302   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2010 برقم ايداع   10695 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  اداره الشركه والتوقيع عنها 

للطرفين ماجد محمد سيد وكريم محمد سيد مجتمعين او منفردين ولهم فى ذلك اوسع السلطات وكذلك حق التوقيع 

وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والرسميه ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب ومأمورياتها 

والجهات الداريه والمؤسسات والشركات سواء قطاع عام او خاص وتمثيلها امام الغرف التجاريه وهيئة التأمينات 

الجتماعيه وكذلك لهم حق البيع لنفسهم والغير والتوقيع على عقود البيع لكافة الصول والمقومات التى تمتلكها 

الشركه ولهم الحق فى توكيل غيرهم او تفويضه فى كل ما سبق 0000000000 وتخارج السيد / محمد سيد عبد 

المجيد عبد اللطيف

19 -  اشرف محمود القبارى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    48302   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2010 برقم ايداع   10695 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

20 - اشرف وجية السيد السعداوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    42888   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2010 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  منضم

21 - تونى امين لبيب حبيب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    91951   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   16459 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا

22 - هويدا سالم حسن سالم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30999   وتم ايداعه بتاريخ    2009-04-07 

برقم ايداع   5255 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خروج من الشركة
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23 - اسامه محمود شحاته احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30999   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2009 برقم ايداع   5255 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعدل صفتها من شريك موصى 

لشريك متضامن

24 - لمياء  مصطفي محمد  مصطفى قطب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35590   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2009 برقم ايداع   11336 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  حق التوقيع على ان يكون من 

حق الشريك احمد محى الدين والشريك لمياء مصطفى مجتمعين او منفردين ولهما كافه الصلحيات فى تمثيل 

الشركة امام الغير

25 - السيد برهام سليمان عبد الكريم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35590   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2009 برقم ايداع   11336 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

26 - نبيل فتحى محمد رفاعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3102   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2007 برقم ايداع   3273 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  شريك متضامن متخارج

27 - ايهاب فوزى السيد السعدنى السعدنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3102   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2007 برقم ايداع   3273 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تم تعديل / الدارة و التوقيع 

بحيث اصبح للشركاء المتضامنين السيد / ايهاب فوزى السيد و السيدة / الهام فوزى السيد - حق الدارة و التوقيع 

منفردين عن الشركة ولهما فى ذلك كافة الصلحيات فى التوقيع عن الشركة وتمثيلها امام الغير و القضاء على ان 

تكون العمال بعنوان الشركة و الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

الغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التوقيع على عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما 

الحق فى تعيين وعزل مسخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العقود و المشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى التوقيع منفردين امام كافة البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

التعاملت البنكية . كما لهما الحق فى التوقيع منفردين على عقود تاسيس الشركات وتعديلها و التخارج منه 

وفسخها . وللسيد / ايهاب فوزى السيد منفردا الحق فى القتراض و الرهن و التوقيع على عقود البيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها . كما لهما 

الحق منفردين فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

28 - اسامة كمال الدين ابراهيم  بدر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66964   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2012 برقم ايداع   9100 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  خروج شريك متضامن - للوفاه

29 - الهام ابراهيم عبدالحكم طه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66964   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2012 برقم ايداع   9100 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع : 

اتفق الطراف ان يكون حق الدارة و التوقيع و التصرف للشريكين المتضامنين السيده/الهام ابراهيم عبدالحكم و 

السيد / محمد اسامة كمال الدين ابراهيم ) مجتمعين او منفردين ( ولهم حق التصرف و التعاقد بأسم الشركة و 

التعامل مع البنوك وفتح الحسابات و التصرف فى اموال الشركة

30 - روبرت يوسف نجيب بشاى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70856   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2013 برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  خروج شريك متضامن

31 - تونى يوسف نجيب بشاى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    70856   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2013 برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  اصبح ادارة الشركة و التوقيع 

عنها منفردا للستاذ / تونى يوسف : ادارة الشركة و التوقيع عنها امام الغير و البنوك وفتح الحسابات وبيع وشراء 

الصول الثابتة و السيارات و القتراض و الرهن وفتح العتمادات واستلم الشيكات و اليداع وتوقيع العقود مع 

العملء او من يمثلهم قانونيا ويجوز لهم توكيل من يروه مناسبا منفردا للقيام بكافة هذه العمال

32 - فاتن  جرجس  تكل  بشارة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70856   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2013 برقم ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  دخول شريك متضامن

33 - محمد محمد محمد عوف ابوراس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105802   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   11294 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

34 - سامي سعد ابراهيم عبدالواحد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  
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35 - محمود سامى سعد  ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  منضم - اصبح / الدارة والتوقيع 

للشريكان المتضامنان السيد \ محمود سامى سعد ابراهيم والسيد / مصطفى محمد عبد الحميد مصطفى ) مجتمعين 

فقط ( وذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم بما فى ذلك الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى 

وغرفة الشركات السياحية والتأمينات الجتماعيه ومصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات والمرور 

والجمارك والهيئة العامه للستثمار والمناطق الحره وحق التعامل امام وزارة السياحة وكذلك استخراج شهادات 

المخالفات وشهادات بيانات المرور والشهر العقارى وكذلك استخراج الرخص وتجديدها واستلمها ودفع الرسوم 

والتامينات واللوحات المعدنية والتعامل مع المرور وجميع اقلم ونيابات المرور والتعامل مع جميع الجهات 

الحكومية والغير الحكومية والسياحة الدينية والتوقيع على ملفات الحج والعمرة والتعامل امام الوكيل السعودى باسم 

الشركة حق التعامل والتوقيع امام جميع البنوك والمصارف داخل البلد او خارجها من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وضمن اغراضها حق التعامل امام جميع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وضمن 

اغراضها والسحب وحق المصادقة على الحسابات المدينه والدائنه وكافه العمال المصرفيه اما فيما يخص حق 

بيع اصول الشركة والرهن بمضان ممتلكاتها فيكون لجميع الشركاء ) مجتمعين فقط (ولهم الحق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر

36 - على  سامى  سعد  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

37 - اثار  سامى  سعد  ابراهيم عبد الواحد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

38 -   محمد عبد الحميد مصطفى البحراوى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  خروج للوفاة

39 -  سيدة عفيفى مصطفى خطاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

40 - احمد محمد  عبد الحميد مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

41 - مصطفى  محمد عبدالحميد مصطفى  البحراوى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  منضم

42 - محاسن  على حسن  الجمال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

43 - مياده محمد  عبدالحميد  مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    29304   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3022 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

44 - عل مصطفى عبد الحميد الحمادي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33765   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   8940 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  خروج

45 - محمد  محمود  حسنى  عبدالجواد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33765   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   8940 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  الدارة وحق التوقيع عن الشركة 

يكون حق جميع الشركاء وهما /حسام الدين عزيز محمد ابو يوسف و محمد محمود حسنى عبدالجواد مجتمعين او 

منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى 

تمس اصول الشركة من بيع او شراء او رهن او الحصول على قروض للشركة والتعاملت التى تزيد قيمتها عن 

مبلغ 5.000.000 جنية مصري فقط خمسه مليون جنية مصري فيجب صدورها من كافه الشركاء مجتمعين لكي 

تكون نافذه فى حق الشركة والغير لهما التعامل مجتمعين او منفردين باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير حكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق 

مجتمعين او منفردين التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلها باسم الشركة
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46 - ممدوح سالم احمد عزام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105915   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-21 

برقم ايداع   11755 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

47 - زكى عبدالحى عبدالرحمن شخبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105915   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2022 برقم ايداع   11755 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  ولهم حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

48 - احمد فؤاد محمد مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    103378   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2022 برقم ايداع   1623 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

للشريكين مجتمعين او منفردين وذلك على جميع العمال التى تخص الشركه مع كافه الجهات التى تتعامل مع 

الشركه ام مع البنوك فيكون فقط للشريك / محمد بسطاوى وخرى مصطفى

49 - خالد محمد مدبولى ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104532   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   6194 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

50 - محمد جمعه على جمعه عرفه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    104532   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2022 برقم ايداع   6194 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

للشريك / ياسر محمد مدبولى ابراهيم والشريك / محمود امين عبدالعظيم حسن الخولى  ولهم الحق فى التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل ولهم حق التعمال مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ويكون للشريك / ياسر محمد مدبولى ابراهيم والشريك / محمود امين 

عبدالعظيم حسن الخولى مجتمعين او منفردين وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع وحق الرهن والقتراض من 

البنوك وكل ذلك باسم الشركه

51 - عادل محمد سرايا سرايا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14419   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2008 برقم ايداع   1721 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

52 - هاله فخرى احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14419   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2008 برقم ايداع   1721 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه وحق التعامل مع البنوك والقيام بجميع العمال البنكيه من 

سحب وايداع والقتراض من البنوك او غيرها موكل للشريك المتضامن السيده / هاله فخرى احمد منفردا 

اوللشركاء المتضامنين السيده / نهله فخرى احمد والسيده / جيهان فخرى احمد مجتمعين

53 - محمد صلح صلح محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    55057   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2011 برقم ايداع   2437 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع / 

للشريك المتضامن اسلم سامى عباس السيد وله كافه الحقوق والصلحيات

54 - عمرو عزمى السيد شيحا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    101070   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   7341 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  الداره و التوقيع موكله الي 

الطرف الول منفردا وله وحده كافه الصلحيات لتحقيق اغراض الشركه وكذلك التعاملت البنكيه من سحب و 

ايداع وكذلك التصرفات الخاصه بالرهن او القتراض من البنوك و خلفه  ) خروجه شريكه موصية مذكورة 

بالعقد رقم 870 /2022

55 - عمر  احمد عزب  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    101070   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   7341 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

56 - عبد الحميد عبد الحميد مصطفى الغنام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   12289 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

57 - عمرو عبدالحميد عبدالحميد الغنام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   12289 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  ولهم حق الداره والتوقيع 

مجتمعين اومنفردين
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58 - رضا عبد الحميد عبد الحميد مصطفى الغنام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   12289 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

59 - رضا عبد الحميد عبد الحميد مصطفى الغنام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   12289 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

60 - عمرو عبدالحميد عبدالحميد الغنام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   12289 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  ولهم حق الداره والتوقيع 

مجتمعين اومنفردين

61 - عبد الحميد عبد الحميد مصطفى الغنام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106073   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   12289 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

62 - حلمى حسان سعد عبد المجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21076   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2008 برقم ايداع   9811 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

63 - اسماعيل شعبان اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21076   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2008 برقم ايداع   9811 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع / حق 

الدارة و التوقيع للطرف الثانى  / عزه فوزى محمد محمد منفرده ولها الحق فى اداره الشركه والتوقيع عنها او 

من ينوب عنها  قانونا ولها فى ذلك كافه السلطات لتحقيق الغرض بشرط ان تكون تحت عنوان الشركه وضمن 

اغراضها ولها الحق منفرده فى تمثيل الشركه امام الغير وامام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتعامل 

مع البنوك وفتح الحسابات باسم الشركه وغلقها والتعامل عليها واصدار الشيكات والتوقيع على القروض 

والتسهيلت الئتمانيه ايا كانت من ايه جهه ولها منفرده حق القتراض والستدانه و الرهن

64 - محمود عبدالرحمن عبدالعال حسن على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    64483   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2012 برقم ايداع   4572 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

65 - عبد الرحمن عبد العال حسن علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    64483   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2012 برقم ايداع   4572 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع / 

الدارة والتوقيع للشريك المتضامن محمد عبدالرحمن عبدالعال حسن  منفردا وله فى ذلك كافة السلطات 

والصلحيات اللزمه لتحقيق غرض الشركه وضمن نشاطها والتعامل  باسم الشركه مع كافة الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والسحب واليداع من البنوك وكافة المعاملت البنكيه الخرى والرهن والقتراض من البنوك كما 

له حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

66 - ايهاب السيد عبدالغنى الشناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97388   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2020 برقم ايداع   11013 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد امين عبد العزيز عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1324   قيدت فى   22-02-2007 برقم 

ايداع    1352 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

2 - محمد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3336   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

3531 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

3 - هناء محمد ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4937   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    

5315 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

4 - محمد عبد القادر عطا ا بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5050   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

5443 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

5 - رزق فوزى رزق مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7493   قيدت فى   25-07-2007 برقم ايداع    

8197 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

6 - صيدلية د  نادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8289   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    9133 وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

7 - طارق رمضان على رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29631   قيدت فى   04-03-2009 برقم ايداع    

3436 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03

8 - ابراهيم السيد احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34347   قيدت فى   01-07-2009 برقم ايداع    

9726 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

9 - عزيزه حسنين محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55876   قيدت فى   06-04-2011 برقم ايداع    

3266 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

10 - حلمى عبدالخالق حلمى عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60826   قيدت فى   20-10-2011 برقم 

ايداع    11395 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

11 - احمد على عبدالحليم على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64386   قيدت فى   19-04-2012 برقم 

ايداع    4406 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

12 - احمد على عبدالحليم على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64386   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    6667 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

13 - احمد على عبدالحليم على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64386   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    6669 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

14 - احمد على عبدالحليم على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64386   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    6671 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

15 - محمد احمد محى احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65460   قيدت فى   07-06-2012 برقم ايداع    

6033 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

16 - محمد رضا محمد على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66331   قيدت فى   25-07-2012 برقم 

ايداع    7975 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

17 - صيدلية د  محمد صلح شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69844   قيدت فى   27-12-2012 برقم 

ايداع    15489 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-26

18 - محمد فاروق محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77782   قيدت فى   09-02-2014 برقم ايداع    

1755 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

19 - ماهر صلح السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79717   قيدت فى   05-05-2014 برقم ايداع    

5814 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

20 - سمر نجيب عبد العزيز جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84733   قيدت فى   19-02-2015 برقم 

ايداع    2132 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

21 - فايز عبدالعزيز سيد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86266   قيدت فى   08-06-2015 برقم 

ايداع    8237 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07
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22 - سيد حسين بكر سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87000   قيدت فى   19-05-2015 برقم ايداع    

7153 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

23 - سميره رمضان عبد الرسول محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68   قيدت فى   13-04-2008 برقم 

ايداع    4783 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-12

24 - محمدعلى ابراهيم الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5286   قيدت فى   30-05-2007 برقم ايداع    

5715 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

25 - صلح احمد مصطفى عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7079   قيدت فى   12-07-2007 برقم 

ايداع    7726 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

26 - رضا للمنظفات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7993   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    8793 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

27 - هشام محمد جمال الدين سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13946   قيدت فى   28-01-2008 برقم 

ايداع    1168 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-27

28 - رفيق فايز هابيل صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14303   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

7967 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

29 - رفيق فايز هابيل صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14303   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

8867 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

30 - عريان مشرقى صموئيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23711   قيدت فى   2008-10-07 

برقم ايداع    13210 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-06

31 - صيدلية د رفقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48378   قيدت فى   23-06-2010 برقم ايداع    10796 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

32 - محمد عباس عبدالعظيم عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52194   قيدت فى   03-11-2010 برقم 

ايداع    16715 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

33 - مجدى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55903   قيدت فى   07-04-2011 برقم ايداع    3302 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

34 - ابراهيم محمد محمد كركر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59493   قيدت فى   21-08-2011 برقم ايداع    

9121 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

35 - اصبح  مؤسسة الجداوى للزخرافة والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60538   قيدت فى   

09-10-2011 برقم ايداع    10916 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-08

36 - عزب عبد الغفار حسن عبد الحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62833   قيدت فى   14-02-2012 برقم 

ايداع    1083 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

37 - احمد محمد محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66606   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

8445 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

38 - مصطفى حسين حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66938   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

9041 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

39 - الرفيق للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72584   قيدت فى   22-04-2013 برقم ايداع    

5980 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

40 - احمد على سالم قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6057   قيدت فى   18-06-2007 برقم ايداع    

6579 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

41 - ناصر على سالم قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6059   قيدت فى   18-06-2007 برقم ايداع    

6582 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

42 - احمد فواز احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7268   قيدت فى   17-07-2007 برقم ايداع    

7938 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

43 - نيفين نبيل فهمى مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10768   قيدت فى   01-11-2007 برقم ايداع    

11993 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-31
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44 - البان القزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24208   قيدت فى   20-10-2008 برقم ايداع    13861 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

45 - اصبح  مؤسسة دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29717   قيدت فى   05-03-2009 برقم ايداع    

3535 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-04

46 - سيد سليمان سيد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33406   قيدت فى   09-06-2009 برقم ايداع    

8477 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

47 - محمد صلح عبد العزيز ابو جبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35562   قيدت فى   30-07-2009 برقم 

ايداع    11301 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-29

48 - وليم وليم لبيب بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37702   قيدت فى   07-10-2009 برقم ايداع    

14184 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-06

49 - يسرى على حنفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46735   قيدت فى   20-05-2010 برقم 

ايداع    8559 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

50 - محمد فؤاد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48094   قيدت فى   17-06-2010 برقم ايداع    

10411 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

51 - ناجح عبدالعليم عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58939   قيدت فى   26-07-2011 برقم 

ايداع    8087 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

52 - علء الدين عبدالعليم يحى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59024   قيدت فى   28-07-2011 برقم 

ايداع    8350 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

53 - ابراهيم محمود ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63387   قيدت فى   07-03-2012 برقم 

ايداع    2046 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

54 - محمد احمد موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65075   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

5647 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

55 - محمد شعبان محمد احمد عراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65814   قيدت فى   02-07-2012 برقم 

ايداع    6811 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

56 - مصطفى محمد عثمان شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2810   قيدت فى   28-03-2007 برقم ايداع    

2951 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

57 - عماد عزت شطيف تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7454   قيدت فى   24-07-2007 برقم 

ايداع    8144 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

58 - حمدى عبد الفتاح عبد ا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15918   قيدت فى   16-03-2008 برقم 

ايداع    3548 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-15

59 - الشاذلى محمد ابراهيم الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20467   قيدت فى   06-07-2008 برقم 

ايداع    9051 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-05

60 - مجدى حسنى ماهر المرصفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20618   قيدت فى   08-07-2008 برقم 

ايداع    9235 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

61 - محمد على عبدالمقصود مشالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21556   قيدت فى   04-08-2008 برقم 

ايداع    10485 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

62 - نصر للمقاولت الميكانيكية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27702   قيدت فى   21-01-2009 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

63 - عاطف سيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41324   قيدت فى   14-01-2010 برقم ايداع    

547 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

64 - خضيرى على احمدحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41662   قيدت فى   21-01-2010 برقم ايداع    

1039 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

65 - اسحاق فهيم روبيل توادروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48031   قيدت فى   16-06-2010 برقم 

ايداع    10325 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15
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66 - نصر منصور عزيز سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49609   قيدت فى   29-07-2010 برقم ايداع    

12616 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

67 - صيدلية د رفيق هابيل حناوى ابواليمين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52889   قيدت فى   2010-12-06 

برقم ايداع    17797 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

68 - مرام محمود عبدالعزيز محمد ابوالدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60844   قيدت فى   2011-10-23 

برقم ايداع    11461 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

69 - عادل جمعه اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61964   قيدت فى   25-12-2011 برقم 

ايداع    20548 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

70 - حاتم محمد شاكر محمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64145   قيدت فى   2012-04-08 

برقم ايداع    3387 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

71 - محمد حسن فواز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78877   قيدت فى   26-03-2014 برقم ايداع    

4231 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

72 - اسلم عبد المعطى احمد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   189   قيدت فى   28-01-2007 برقم 

ايداع    189 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

73 - سيد عبدالمنعم فايز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   675   قيدت فى   10-06-2015 برقم ايداع    8501 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

74 - محمد سامى توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1987   قيدت فى   08-03-2007 برقم ايداع    

2074 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

75 - أشرف محمد أحمد فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5461   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

5908 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

76 - هند محمد اسماعيل محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6024   قيدت فى   17-06-2007 برقم 

ايداع    6539 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

77 - وليد مصطفى حافظ الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6345   قيدت فى   24-06-2007 برقم ايداع    

6908 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

78 - أوتو عصام الزغبى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6888   قيدت فى   2007-07-08 

برقم ايداع    7510 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

79 - جمال دسوقى امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6929   قيدت فى   09-07-2007 برقم ايداع    

7554 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

80 - طارق محمد حلمى سليمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7686   قيدت فى   31-07-2007 برقم 

ايداع    8429 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

81 - عطا ا محمود عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9101   قيدت فى   06-09-2007 برقم 

ايداع    10066 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

82 - ميهوب سعيد على غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16842   قيدت فى   10-04-2008 برقم ايداع    

4680 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-09

83 - محمد نصر الدين عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34914   قيدت فى   15-07-2009 برقم 

ايداع    10481 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-14

84 - مؤسسة عبدالمنعم حموده لتجارة اللحوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42547   قيدت فى   2010-02-10 

برقم ايداع    2179 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

85 - حموده عبد المنعم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42596   قيدت فى   11-02-2010 برقم 

ايداع    2245 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

86 - احمد سهام الليل احمد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44239   قيدت فى   17-03-2010 برقم 

ايداع    5101 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

87 - رمضان لبيب محمد موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45143   قيدت فى   04-05-2010 برقم 

ايداع    7579 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

Page 99 of 118 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

88 - لويس ابراهيم جاد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65613   قيدت فى   05-03-2015 برقم ايداع    

2959 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

89 - لويس ابراهيم جاد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65613   قيدت فى   14-06-2012 برقم ايداع    

6347 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

90 - طارق محمود عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65962   قيدت فى   05-07-2012 برقم 

ايداع    7173 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

91 - عبدالعزيز حنفى ابوالمعاطى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66444   قيدت فى   01-08-2012 برقم 

ايداع    8189 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

92 - محمد خليل محمود حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66507   قيدت فى   05-08-2012 برقم ايداع    

8249 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

93 - محمد محروس رزق مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82047   قيدت فى   2014-08-13 

برقم ايداع    11858 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-12

94 - خالد فهمى على عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83869   قيدت فى   30-10-2014 برقم ايداع    

15839 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-29

95 - احمد عبد العظيم جوده حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87839   قيدت فى   15-07-2015 برقم 

ايداع    10108 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

96 - محمود محمد سيد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2737   قيدت فى   27-03-2007 برقم ايداع    

2874 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

97 - احمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6173   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    6710 وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

98 - حاتم محمود امين حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23036   قيدت فى   09-06-2015 برقم ايداع    

8317 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

99 - حاتم محمود امين حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23036   قيدت فى   09-06-2015 برقم ايداع    

8319 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

100 - صيدلية د سامح الموجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38290   قيدت فى   21-10-2009 برقم ايداع    

14974 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

101 - محمد يوسف للمفاتيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45642   قيدت فى   28-03-2010 برقم ايداع    

5643 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-27

102 - رافع عبد الحليم محمود شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46343   قيدت فى   2010-04-15 

برقم ايداع    6601 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

103 - حازم سعيد على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54207   قيدت فى   27-01-2011 برقم ايداع    

914 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

104 - عليه احمد حامد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55531   قيدت فى   24-03-2011 برقم ايداع    

3144 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

105 - محمد مصطفى ابراهيم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57855   قيدت فى   15-06-2011 برقم 

ايداع    6391 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

106 - محمد محمد بهجت عبد الحميد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59580   قيدت فى   

25-08-2011 برقم ايداع    9259 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-24

107 - مصطفى صابر عبد العزيز سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61736   قيدت فى   2011-12-14 

برقم ايداع    20185 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

108 - عبد الرحمن شعبان عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64395   قيدت فى   19-04-2012 برقم 

ايداع    4423 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

109 - احمد عبدالله السيد عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65540   قيدت فى   12-06-2012 برقم 

ايداع    6193 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11
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110 - شادى احمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66261   قيدت فى   19-07-2012 برقم ايداع    

7819 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

111 - شادى احمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66261   قيدت فى   19-07-2012 برقم ايداع    

7844 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

112 - كامل على فرحات احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75111   قيدت فى   24-09-2013 برقم ايداع    

11360 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-23

113 - وليد سعيد عبد السميع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78081   قيدت فى   23-02-2014 برقم 

ايداع    2422 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-22

114 - كرم امين السيد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81117   قيدت فى   26-06-2014 برقم ايداع    

10058 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

115 - مريم رمزى فهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4283   قيدت فى   08-05-2007 برقم ايداع    

4585 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

116 - هانى محمد عبدالباسط على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6876   قيدت فى   08-07-2007 برقم ايداع    

7497 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

117 - صيدلية د  محمد التلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6968   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    

7596 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

118 - محمد عنتر على ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15448   قيدت فى   04-03-2008 برقم ايداع    

2976 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-03

119 - كرم مكرم ناسان عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19899   قيدت فى   22-06-2008 برقم ايداع    

8364 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-21

120 - مرقص فؤاد حنين عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47522   قيدت فى   06-06-2010 برقم 

ايداع    9631 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-05

121 - ياسر ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50125   قيدت فى   16-08-2010 برقم 

ايداع    13399 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

122 - هانى طارق حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52784   قيدت فى   01-12-2010 برقم ايداع    

17641 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

123 - فر يد ميخائيل حبيب بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53121   قيدت فى   14-12-2010 برقم ايداع    

18141 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

124 - على عبدالجواد عوض على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64620   قيدت فى   30-04-2012 برقم 

ايداع    4814 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

125 - تعديل السم التجاترى ليصبح  بيتر لتجاره الستائر والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

65627   قيدت فى   18-06-2012 برقم ايداع    6383 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-17

126 - محمد عبدالحفيظ محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66531   قيدت فى   19-05-2014 برقم 

ايداع    6980 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

127 - محمد عبدالحفيظ محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66531   قيدت فى   06-08-2012 برقم 

ايداع    8299 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

128 - ايهاب ابراهيم توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66690   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    8586 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

129 - فايز موريس ساويرس بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69573   قيدت فى   17-12-2012 برقم 

ايداع    14250 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-16

130 - احمد ممدوح يسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70879   قيدت فى   14-02-2013 برقم 

ايداع    2007 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-13

131 - مروه عبد ا ابراهيم الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88104   قيدت فى   04-08-2015 برقم 

ايداع    10791 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03
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132 - احمد خليل رمضان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5853   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    

6350 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

133 - ناصر فكتور عبد المسيح تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7165   قيدت فى   2007-07-16 

برقم ايداع    7823 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

134 - ميرفت امين توفيق عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8333   قيدت فى   16-08-2007 برقم ايداع    

9183 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

135 - ياسر السعيد يونس احمد قته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15441   قيدت فى   04-03-2008 برقم 

ايداع    2969 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-03

136 - نشأت جاد موسى جلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19886   قيدت فى   22-06-2008 برقم ايداع    

8351 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-21

137 - عسل للتجارة و التوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24676   قيدت فى   02-11-2008 برقم ايداع    

1442 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

138 - اميرة محمد سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35312   قيدت فى   26-07-2009 برقم ايداع    

10989 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-25

139 - عبدالحميد على عبدالحميد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47402   قيدت فى   2010-06-02 

برقم ايداع    9455 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

140 - احمد عبدالفتاح عبداللة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50929   قيدت فى   22-09-2010 برقم 

ايداع    14644 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-21

141 - ياسر شعبان طه خير ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61791   قيدت فى   18-12-2011 برقم ايداع    

20274 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

142 - سيد عبدالمنعم محمد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64046   قيدت فى   04-04-2012 برقم ايداع    

3218 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

143 - احمد محمد محمد عبدالعال عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66017   قيدت فى   2012-07-09 

برقم ايداع    7266 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

144 - احمد محمد عبد الغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66221   قيدت فى   17-07-2012 برقم 

ايداع    7745 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

145 - عادل محمد الشرقاوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66289   قيدت فى   22-07-2012 برقم 

ايداع    7880 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

146 - زينهم عبد الموجود محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76371   قيدت فى   2013-12-02 

برقم ايداع    14162 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

147 - فهيم سعيد جوده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84300   قيدت فى   29-01-2015 برقم ايداع    

1013 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

148 - ايهاب عبدالمنعم ثابت هريدي دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85781   قيدت فى   2015-04-15 

برقم ايداع    5263 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

149 - محمد احمد عبد العزيز رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87822   قيدت فى   14-07-2015 برقم 

ايداع    10073 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

150 - حسن مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   721   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

721 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

151 - حسن مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   721   قيدت فى   02-11-2010 برقم ايداع    

16682 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

152 - حسن مصطفى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   721   قيدت فى   04-11-2010 برقم ايداع    

16765 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

153 - خالد زهدى عبد الرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3653   قيدت فى   22-04-2007 برقم 

ايداع    3885 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21
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154 - احمد جمال محمود رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4667   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

5010 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

155 - محمد شلبى وراد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7749   قيدت فى   01-08-2007 برقم ايداع    

8499 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

156 - اميره ابراهيم فايز صبرى يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8476   قيدت فى   20-08-2007 برقم 

ايداع    9343 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

157 - احمد محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34011   قيدت فى   22-06-2009 برقم ايداع    

9275 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

158 - محمد صابر حماد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36328   قيدت فى   18-08-2009 برقم ايداع    

12315 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

159 - عائشة بابكر جي جي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42541   قيدت فى   10-02-2010 برقم ايداع    

2173 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

160 - محمد فوزى حسن عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60663   قيدت فى   12-10-2011 برقم 

ايداع    11117 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

161 - راجح لوندى رياض فلتؤس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60843   قيدت فى   23-10-2011 برقم 

ايداع    11460 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

162 - خالد محمد فوزى محمد القبطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62436   قيدت فى   29-01-2012 برقم 

ايداع    675 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

163 - مرفت كمال عوض عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63161   قيدت فى   27-02-2012 برقم 

ايداع    1685 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

164 - مطبعة عبدالحافظ .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66932   قيدت فى   30-08-2012 برقم ايداع    

9033 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

165 - ايهاب عادل رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71854   قيدت فى   25-03-2013 برقم ايداع    

4109 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

166 - عصام محمد خضر جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83322   قيدت فى   12-10-2014 برقم ايداع    

14806 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

167 - ابراهيم محمد حسن حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1432   قيدت فى   25-02-2007 برقم ايداع    

1467 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

168 - خالد سيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3204   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

3385 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

169 - عبدالعزيز فوزى ابوضيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7230   قيدت فى   17-07-2007 برقم 

ايداع    7894 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

170 - سامى انسي فوزى جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7294   قيدت فى   18-07-2007 برقم ايداع    

7965 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

171 - وائل الحسينى محمد محمد سلهوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16555   قيدت فى   2008-04-03 

برقم ايداع    4331 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

172 - ايمن محمد رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18473   قيدت فى   22-05-2008 برقم ايداع    

6657 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

173 - جمال محمد محمود أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18533   قيدت فى   22-05-2008 برقم ايداع    

6731 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

174 - رافت محمد ابو الفتوح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30082   قيدت فى   16-03-2009 برقم 

ايداع    4032 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

175 - فيصل حمدان عطيه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54641   قيدت فى   23-02-2011 برقم ايداع    

1816 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22
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176 - مصطفى صابر امام مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55410   قيدت فى   21-03-2011 برقم 

ايداع    2967 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

177 - خالد للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56578   قيدت فى   04-05-2011 برقم ايداع    3532 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

178 - رزق احمد السيد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59166   قيدت فى   07-08-2011 برقم ايداع    

8586 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

179 - على عبدا سيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60053   قيدت فى   20-09-2011 برقم ايداع    

10120 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

180 - صلح فتح ا السيد الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60318   قيدت فى   29-09-2011 برقم 

ايداع    10577 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

181 - محمود احمد محمود رفعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61107   قيدت فى   01-11-2011 برقم 

ايداع    11897 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

182 - على محمد سعد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63175   قيدت فى   27-02-2012 برقم ايداع    

1719 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

183 - محمد عبدالهادى عبدالقوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63756   قيدت فى   22-03-2012 برقم 

ايداع    2741 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

184 - نبيل جابر لبيب بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65379   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

5889 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

185 - محمد رجب حسن حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67041   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    

9257 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

186 - محمد محسن معوض على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84977   قيدت فى   05-03-2015 برقم ايداع    

2969 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

187 - اشرف عسل بسيونى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85733   قيدت فى   12-04-2015 برقم 

ايداع    5154 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

188 - محمد مصطفى كمال امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4154   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

4441 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

189 - صيدلية د  رامى جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5018   قيدت فى   24-05-2007 برقم ايداع    

5408 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

190 - احمد محمد عبدالمنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5273   قيدت فى   30-05-2007 برقم ايداع    

5701 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

191 - فتحى سيد امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5995   قيدت فى   17-06-2007 برقم ايداع    

6505 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

192 - حمدى محمد السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7181   قيدت فى   16-07-2007 برقم ايداع    

7840 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

193 - عبدالحكيم سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7282   قيدت فى   29-03-2011 برقم ايداع    

3283 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

194 - لبيب سليمان لبيب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16031   قيدت فى   19-03-2008 برقم ايداع    

3688 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18

195 - فرغل ستارت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25084   قيدت فى   11-11-2008 برقم ايداع    14996 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10

196 - السيد حسن محمد يوسف النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36476   قيدت فى   20-08-2009 برقم 

ايداع    12512 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

197 - محمد مصطفى يوسف خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37215   قيدت فى   15-09-2009 برقم 

ايداع    13520 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14
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198 - محمد حسن عباس بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39317   قيدت فى   15-11-2009 برقم ايداع    

16370 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-14

199 - احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39765   قيدت فى   2009-11-25 

برقم ايداع    17000 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

200 - مينا هانئ لطفى زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55936   قيدت فى   10-04-2011 برقم ايداع    

3342 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

201 - محمد سعيد عبد الهادى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58334   قيدت فى   03-07-2011 برقم 

ايداع    7131 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

202 - هانى فؤاد محمد طلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62266   قيدت فى   19-01-2012 برقم ايداع    

388 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

203 - رمضان محمد سليمان مهدى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63523   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    2290 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

204 - عبدالمجيد فتحى عبدالمجيد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64838   قيدت فى   2012-05-09 

برقم ايداع    5199 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

205 - مينا ميخائيل هارون صاروفيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65161   قيدت فى   23-05-2012 برقم 

ايداع    5809 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

206 - عطيفى محمدين السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65824   قيدت فى   02-07-2012 برقم 

ايداع    6828 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

207 - مايكل بشرى ميخائيل مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65873   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

6936 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

208 - خالد عبدالقادر عبدا العريقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68167   قيدت فى   19-06-2016 برقم 

ايداع    5300 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

209 - خالد عبدالقادر عبدا العريقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68167   قيدت فى   16-10-2012 برقم 

ايداع    11417 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-15

210 - احمد محمد اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68922   قيدت فى   20-11-2012 برقم ايداع    

12981 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-19

211 - محمود فكرى لتيل الفرامل والدبرياج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73445   قيدت فى   2013-05-30 

برقم ايداع    7676 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-29

212 - ناديه عزمي نجيب سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76166   قيدت فى   24-11-2013 برقم ايداع    

13700 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-23

213 - خالد احمد متولي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83861   قيدت فى   05-11-2014 برقم ايداع    

16196 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-04

214 - الصاوى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3001   قيدت فى   04-04-2007 برقم ايداع    3160 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

215 - ساميه عبد ا عبد القادر سكين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3448   قيدت فى   17-04-2007 برقم 

ايداع    3651 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

216 - ايهاب كمال محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5208   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

5628 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

217 - تامر عطيه محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5651   قيدت فى   07-06-2007 برقم ايداع    

6120 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

218 - اشرف اسماعيل مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6087   قيدت فى   18-06-2007 برقم 

ايداع    6615 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

219 - امجد فاروق صادق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7569   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

8285 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25
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220 - سيد مصطفى بدران محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8630   قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    

9526 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

221 - محمد رمضان احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12374   قيدت فى   11-12-2007 برقم ايداع    

13886 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-10

222 - على احمد مكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32451   قيدت فى   14-05-2009 برقم ايداع    

7166 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-13

223 - احمد رشدى عبدا عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35023   قيدت فى   16-07-2009 برقم ايداع    

10615 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-15

224 - عماد لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55576   قيدت فى   27-03-2011 برقم ايداع    

3216 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

225 - عنتر حمدى حنفى الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58969   قيدت فى   27-07-2011 برقم ايداع    

8146 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

226 - محمد جمعه ضبع محمد ضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61862   قيدت فى   20-12-2011 برقم 

ايداع    20393 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

227 - تامر محمود عبدالمالك سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65084   قيدت فى   21-05-2012 برقم 

ايداع    5665 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

228 - مهاب رسمى الفى زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67265   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    

9670 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

229 - اسماء محفوظ عبد البر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83000   قيدت فى   24-09-2014 برقم 

ايداع    14204 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-23

230 - احمد سيد متولى عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2638   قيدت فى   25-03-2007 برقم ايداع    

2769 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

231 - صيدليه د هانى فتحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5363   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    

5802 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

232 - عبد الحميد محمد عبد الحميد السيد العنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5749   قيدت فى   

11-06-2007 برقم ايداع    6229 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-10

233 - ناجى بديع انيس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7276   قيدت فى   18-07-2007 برقم ايداع    

7947 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

234 - ناجى بديع انيس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7276   قيدت فى   01-11-2007 برقم ايداع    

12019 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-31

235 - مصطفى على حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9017   قيدت فى   04-09-2007 برقم ايداع    

9975 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

236 - مختار سليمان عبدالعزيز علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16561   قيدت فى   03-04-2008 برقم 

ايداع    4337 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

237 - جمعه عبده سيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37230   قيدت فى   15-09-2009 برقم ايداع    

13544 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

238 - سليمان رجب سليمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44211   قيدت فى   17-03-2010 برقم 

ايداع    5055 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

239 - وليد حسين محمد ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46238   قيدت فى   14-04-2010 برقم ايداع    

6451 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

240 - طارق عبد العزيز عبد اللطيف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49165   قيدت فى   2010-07-15 

برقم ايداع    11960 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

241 - كمال محمود عبدالتواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49884   قيدت فى   08-08-2010 برقم 

ايداع    13040 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07
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242 - علء فتح اللة محمد حسن الحمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56205   قيدت فى   2011-04-18 

برقم ايداع    3743 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

243 - حسين فخرى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64525   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    4647 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

244 - محمد عبدالمنعم محمد عبدالعزيز يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64962   قيدت فى   2012-05-15 

برقم ايداع    5444 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

245 - عمار عبدالواحد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66724   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    8643 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

246 - عماد جرجس غبر منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68982   قيدت فى   21-11-2012 برقم 

ايداع    13082 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-20

247 - محمد جمعه خلف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88516   قيدت فى   20-08-2015 برقم ايداع    

11673 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

248 - محمد عبد المولى مصطفى الطلياوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88731   قيدت فى   2015-08-30 

برقم ايداع    12164 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

249 - رانيا محمد عبد ا مصباح يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4782   قيدت فى   2007-05-21 

برقم ايداع    5149 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

250 - سامح محمود عبد الحليم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5811   قيدت فى   12-06-2007 برقم 

ايداع    6300 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

251 - فيفيان انور برزى جورجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6509   قيدت فى   27-06-2007 برقم ايداع    

7090 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

252 - محمد عمر سيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7049   قيدت فى   12-07-2007 برقم ايداع    

7693 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

253 - محمد عمر سيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7049   قيدت فى   07-10-2010 برقم ايداع    

15237 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

254 - عمر فتوح ابو القاسم امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7664   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

8401 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

255 - معتز محمد محمد سميرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7674   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

8414 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

256 - فاخر رسمى ذكرى هبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7897   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

8677 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

257 - صيدلية د  منى حلمى ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8385   قيدت فى   19-08-2007 برقم ايداع    

9244 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

258 - حسن عبد الغفار السيد عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8413   قيدت فى   19-08-2007 برقم 

ايداع    9274 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

259 - السيد وائل محمد فكرى الهادى احمد غمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16782   قيدت فى   

09-04-2008 برقم ايداع    4613 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-08

260 - ايمن محمد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28473   قيدت فى   08-02-2009 برقم 

ايداع    1953 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

261 - احمد فؤاد حسين محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36189   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    5004 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

262 - جون سامى الكس بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40236   قيدت فى   09-12-2015 برقم ايداع    

15271 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

263 - صبرى اسماعيل عبدالغنى حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50430   قيدت فى   2010-08-29 

برقم ايداع    13861 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28
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264 - مرمر عبدالرضا جازع كلش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53243   قيدت فى   16-12-2010 برقم 

ايداع    18343 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

265 - مصطفى محمد راضى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59041   قيدت فى   31-07-2011 برقم 

ايداع    8384 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

266 - جمعه رمضان موسى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61042   قيدت فى   31-10-2011 برقم ايداع    

11807 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

267 - عبدا عبدا السيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62187   قيدت فى   17-01-2012 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

268 - خالد احمد طلعت محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64566   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    4731 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

269 - على عبدالفتاح عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66403   قيدت فى   30-07-2012 برقم 

ايداع    8113 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

270 - كريم ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76043   قيدت فى   18-11-2013 برقم ايداع    

13447 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-17

271 - كريمه رضوان على رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77726   قيدت فى   06-02-2014 برقم 

ايداع    1646 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

272 - احمد عبدالمحسن حنفي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80750   قيدت فى   2014-06-15 

برقم ايداع    9285 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

273 - محمد حسن عبدا عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82603   قيدت فى   10-09-2014 برقم 

ايداع    13379 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

274 - محمد فرج سعد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84242   قيدت فى   26-01-2015 برقم ايداع    

768 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

275 - حبيبه ابراهيم محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84705   قيدت فى   18-02-2015 برقم ايداع    

2084 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

276 - محمد سعد عبد العزيز مصلوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85728   قيدت فى   12-04-2015 برقم 

ايداع    5133 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

277 - بيشوى ابراهيم منصور سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85885   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    5549 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

278 - ايهاب محمد صلح الدين محمد الغزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4846   قيدت فى   

21-05-2007 برقم ايداع    5217 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-20

279 - جوزيف منير اندراوس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5984   قيدت فى   17-06-2007 برقم 

ايداع    6493 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

280 - عزت سيد عفيفى عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6536   قيدت فى   27-06-2007 برقم ايداع    

7118 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

281 - اسامه جمال الدين حسن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6569   قيدت فى   01-07-2007 برقم 

ايداع    7156 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

282 - سامح عبد الصبور محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7889   قيدت فى   05-08-2007 برقم 

ايداع    8669 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

283 - هشام فؤاد مصطفى عبدا مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8157   قيدت فى   12-08-2007 برقم 

ايداع    8974 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

284 - شنوده جمال مكين شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9115   قيدت فى   06-09-2007 برقم ايداع    

10081 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

285 - خالد ياسين عبدالرازق متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9521   قيدت فى   08-08-2016 برقم 

ايداع    9540 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07
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286 - خالد ياسين عبدالرازق متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9521   قيدت فى   19-09-2007 برقم 

ايداع    10542 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

287 - وليد عبد الغنى عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20734   قيدت فى   2008-07-10 

برقم ايداع    9384 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-09

288 - نبوى شعبان نبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39843   قيدت فى   03-12-2009 برقم ايداع    

17109 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-02

289 - نيفين مختار عثمان عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57951   قيدت فى   19-06-2011 برقم 

ايداع    6550 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

290 - حسنى شبانه عمر عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58016   قيدت فى   21-06-2011 برقم ايداع    

6646 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

291 - عبدالعظيم احمد عبدالعظيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61038   قيدت فى   30-10-2011 برقم 

ايداع    11800 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

292 - كرمى خلف ميخائيل عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61464   قيدت فى   04-12-2011 برقم 

ايداع    13696 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

293 - محمد انور السيد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62569   قيدت فى   01-02-2012 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

294 - محمد فرج عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63121   قيدت فى   26-02-2012 برقم ايداع    

1608 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

295 - طارق عبدالعظيم محمد عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64708   قيدت فى   06-05-2012 برقم 

ايداع    4930 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

296 - ابراهيم احمد امام محمد كركر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65733   قيدت فى   26-06-2012 برقم 

ايداع    6658 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

297 - مجدى ابراهيم الدسوقى حسين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66091   قيدت فى   2012-07-11 

برقم ايداع    7501 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

298 - جرجس فتح ا متى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67217   قيدت فى   12-09-2012 برقم 

ايداع    9577 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

299 - احمد خلف صاوى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67363   قيدت فى   18-09-2012 برقم ايداع    

9861 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

300 - تامر احمد ابو العل عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72782   قيدت فى   30-04-2013 برقم ايداع    

5952 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

301 - هانى جرجس لطفى معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73426   قيدت فى   29-05-2013 برقم 

ايداع    7632 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-28

302 - تامر عبد القادر صالح عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75253   قيدت فى   2013-10-01 

برقم ايداع    11664 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-30

303 - يوسف مصطفي رمضان احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88414   قيدت فى   

17-08-2015 برقم ايداع    11445 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-16

304 - رشاد عبد ا محمد احمد الخطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2899   قيدت فى   02-04-2007 برقم 

ايداع    3042 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

305 - طارق محمد محمد على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4893   قيدت فى   22-05-2007 برقم 

ايداع    5266 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

306 - هانى سمير جندى جورجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5347   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    

5785 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02
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307 - مؤسسة شمس الدين لجميع اعمال اللومنيوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34539   قيدت فى   

06-07-2009 برقم ايداع    9986 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-05

308 - فرج محمد فرج منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44109   قيدت فى   15-03-2010 برقم ايداع    

4932 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

309 - عمرو حسنى حامد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46821   قيدت فى   23-05-2010 برقم 

ايداع    8666 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-22

310 - محمد عادل رمضان دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49793   قيدت فى   04-08-2010 برقم 

ايداع    12905 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

311 - على زهرى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54922   قيدت فى   06-03-2011 برقم ايداع    

2232 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

312 - هانى سعيد على سالم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56279   قيدت فى   19-04-2011 برقم 

ايداع    3866 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

313 - محمد فاروق السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57484   قيدت فى   01-06-2011 برقم ايداع    

5777 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

314 - حسن صبرى احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60518   قيدت فى   05-10-2011 برقم ايداع    

10881 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

315 - وائل محمد عبدالعزيز امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65528   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

6161 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

316 - وائل محمد عبدالعزيز امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65528   قيدت فى   10-10-2012 برقم ايداع    

11102 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-09

317 - هانى علوان محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65710   قيدت فى   24-06-2012 برقم ايداع    

6604 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

318 - علياء طاهر محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81257   قيدت فى   03-07-2014 برقم 

ايداع    10358 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

319 - احمد حسن محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3354   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

3550 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

320 - على ابراهيم عبد العزيز عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3882   قيدت فى   26-04-2007 برقم 

ايداع    4133 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

321 - كمال حسن سيد احمد بر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6297   قيدت فى   21-06-2007 برقم ايداع    

6849 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

322 - احمد نبيل حسين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10566   قيدت فى   28-10-2007 برقم ايداع    

11768 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-27

323 - سعيد محمد صلح السداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15331   قيدت فى   02-03-2008 برقم 

ايداع    2837 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-01

324 - سعيد محمد صلح السداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15331   قيدت فى   16-06-2008 برقم 

ايداع    8062 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

325 - محمد احمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34382   قيدت فى   01-07-2009 برقم ايداع    

9778 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

326 - ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34786   قيدت فى   2009-07-12 

برقم ايداع    10315 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-11

327 - مدحت موسى نخله مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42824   قيدت فى   16-02-2010 برقم ايداع    

2608 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

328 - وليد احمد سالم محمد جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43276   قيدت فى   24-02-2010 برقم 

ايداع    3186 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

Page 110 of 118 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

329 - كريم مسعود جابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47334   قيدت فى   01-06-2010 برقم ايداع    

9359 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

330 - احمد محمد عزب ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48771   قيدت فى   05-07-2010 برقم ايداع    

11386 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-04

331 - ايمن مصطفى احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49871   قيدت فى   08-08-2010 برقم 

ايداع    13021 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

332 - سامح عبدالسلم صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52045   قيدت فى   31-10-2010 برقم 

ايداع    16491 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-30

333 - محمود محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60585   قيدت فى   10-10-2011 برقم ايداع    

10981 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

334 - فرج عبد النافع محمدى محمد العزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61351   قيدت فى   2011-11-27 

برقم ايداع    13498 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

335 - ياسر محمد ابراهيم جبر شبانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63503   قيدت فى   12-03-2012 برقم 

ايداع    2253 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

336 - عماد لطيف طنيوس حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64868   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

5249 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

337 - سعيد عبدالمنعم سعيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65160   قيدت فى   23-05-2012 برقم 

ايداع    5804 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

338 - ياسمين منير رياض ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65985   قيدت فى   08-07-2012 برقم 

ايداع    7212 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

339 - مصطفى زغلول محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67055   قيدت فى   05-09-2012 برقم 

ايداع    9290 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

340 - محمود عبد القادر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70620   قيدت فى   04-02-2013 برقم ايداع    

1477 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-03

341 - السيد شبل عبدالقادر دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73375   قيدت فى   28-05-2013 برقم ايداع    

7523 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

342 - محمد امين ابو الفتوح زين العابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75162   قيدت فى   2013-09-26 

برقم ايداع    11457 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-25

343 - اشرف اسماعيل سليمان محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6106   قيدت فى   2007-06-18 

برقم ايداع    6635 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

344 - كميل يوسف توما يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6281   قيدت فى   21-06-2007 برقم ايداع    

6830 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

345 - هاله ميلد حكيم فيلبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8522   قيدت فى   21-08-2007 برقم ايداع    

9393 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

346 - صيدلية د ياسر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10310   قيدت فى   21-10-2007 برقم ايداع    

11471 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-20

347 - همت مصطفي عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45910   قيدت فى   07-04-2010 برقم 

ايداع    6000 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

348 - سامح رشدى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66721   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    8640 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

349 - نوال عبد ا محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67590   قيدت فى   25-09-2012 برقم 

ايداع    10354 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

350 - وائل للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87799   قيدت فى   14-07-2015 برقم ايداع    

10020 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13
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351 - عبد الرحمن سيد احمد عزت السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88106   قيدت فى   2015-08-04 

برقم ايداع    10793 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

352 - عز الدين محمد احمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5174   قيدت فى   18-10-2011 برقم 

ايداع    11156 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

353 - عز الدين محمد احمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5174   قيدت فى   19-10-2011 برقم 

ايداع    11236 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

354 - محمد صابر السيد ابوالعطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6576   قيدت فى   01-07-2007 برقم ايداع    

7164 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

355 - احمد سمير عبدالمنعم محمودعثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7224   قيدت فى   2007-07-17 

برقم ايداع    7888 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

356 - محمد على احمد العباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8262   قيدت فى   14-08-2007 برقم ايداع    

9101 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

357 - تامر السيد محمد بنداري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25227   قيدت فى   13-11-2008 برقم ايداع    

15182 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

358 - مكتب امام يوسف امام احمد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40486   قيدت فى   

22-12-2009 برقم ايداع    18015 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-21

359 - وائل صابر السيد شعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49760   قيدت فى   03-08-2010 برقم ايداع    

12849 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

360 - اشرف محمد عبدالرحمن السود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51341   قيدت فى   07-10-2010 برقم 

ايداع    15282 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

361 - محمد سامى السيد احمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54928   قيدت فى   06-03-2011 برقم 

ايداع    2241 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

362 - اسعد خالد احمد البوهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56281   قيدت فى   20-04-2011 برقم ايداع    

3870 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

363 - احمد حسن عطيه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62025   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

20651 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

364 - هبه ادم عطيه ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64629   قيدت فى   30-04-2012 برقم ايداع    

4825 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

365 - طارق محمد نبيل حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65758   قيدت فى   27-06-2012 برقم ايداع    

6710 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

366 - عصام محمد مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2670   قيدت فى   25-03-2007 برقم ايداع    

2802 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

367 - ايمن سعيد محمد محمود السروجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5111   قيدت فى   2007-05-28 

برقم ايداع    5519 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

368 - حسام حسن عبد المعز حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30035   قيدت فى   15-03-2009 برقم 

ايداع    3970 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

369 - محمد عربى كمال حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32173   قيدت فى   06-05-2009 برقم ايداع    

6777 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-05

370 - ثروت داود حنا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43205   قيدت فى   23-02-2010 برقم ايداع    

3085 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

371 - اسامه عزت يسى بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62547   قيدت فى   01-02-2012 برقم ايداع    

564 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

372 - احمد فراج محمد السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64638   قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    

4848 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01
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373 - صيدلية د نجوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78933   قيدت فى   30-03-2014 برقم ايداع    

4356 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

374 - حنان سعد نعمت ا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2476   قيدت فى   20-03-2007 برقم ايداع    

2592 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

375 - مجدى حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3263   قيدت فى   12-04-2007 برقم ايداع    

3450 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

376 - سامح محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4816   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

5187 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

377 - رامى رافت بطرس جويجاتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5796   قيدت فى   12-06-2007 برقم 

ايداع    6284 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

378 - عايد داود ارمانيوس داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7808   قيدت فى   02-08-2007 برقم ايداع    

8577 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

379 - انتصار محمد على عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7971   قيدت فى   07-08-2007 برقم 

ايداع    8762 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

380 - هيثم سعد تونى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8325   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    

9173 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

381 - مبارز شاذلى على عبد الحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8750   قيدت فى   27-08-2007 برقم ايداع    

9659 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

382 - عبدالحليم على عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23996   قيدت فى   15-10-2008 برقم 

ايداع    13585 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-14

383 - عبد النبى محمود عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27533   قيدت فى   18-01-2009 برقم 

ايداع    730 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-17

384 - عبد النبى محمود عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27533   قيدت فى   27-11-2011 برقم 

ايداع    13506 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

385 - عمرو حسن عبد الوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42588   قيدت فى   11-02-2010 برقم 

ايداع    2235 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

386 - محمد مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43070   قيدت فى   21-02-2010 برقم ايداع    

2922 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-20

387 - ضبع بلست  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57904   قيدت فى   16-06-2011 برقم ايداع    6469 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

388 - كمال احمد مرسى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62383   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    

593 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

389 - رمضان على عبد المجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63739   قيدت فى   22-03-2012 برقم 

ايداع    2713 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

390 - امنيه محمد احمد يوسف الرناوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65893   قيدت فى   2012-07-04 

برقم ايداع    6968 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

391 - عبد الرحمن رشدى حامد سيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66602   قيدت فى   2012-08-12 

برقم ايداع    8435 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

392 - وائل ظريف زكى بسالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66919   قيدت فى   30-08-2012 برقم ايداع    

9007 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

393 - محمد ابوالعارف محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87226   قيدت فى   28-05-2015 برقم 

ايداع    7701 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

394 - اشرف فرج مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9866   قيدت فى   01-10-2007 برقم 

ايداع    10934 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30
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395 - اكرم جابر زكى ابو شوالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16684   قيدت فى   08-04-2008 برقم 

ايداع    4498 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-07

396 - حسام محمود عبدالحميد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17352   قيدت فى   22-04-2008 برقم 

ايداع    5299 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

397 - البير نصحى صفيان منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20241   قيدت فى   29-06-2008 برقم 

ايداع    8776 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-28

398 - حسين زينهم سيد هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20506   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

1000002 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

399 - اشرف سيد عبد الوهاب درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26802   قيدت فى   28-12-2008 برقم 

ايداع    17205 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-27

400 - السيد محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29104   قيدت فى   22-02-2009 برقم ايداع    

2753 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-21

401 - السيد عبدالقادر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52691   قيدت فى   29-11-2010 برقم ايداع    

17504 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

402 - ليلى لملبس المحجبات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56561   قيدت فى   03-05-2011 برقم ايداع    

2501 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

403 - احمد محمد محمود محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59951   قيدت فى   15-09-2011 برقم 

ايداع    9949 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-14

404 - حسين السعيد يوسف سعد الجلده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64805   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    5142 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

405 - عادل عبده على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67306   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

9754 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

406 - كرم السيد ابو دهب دردير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75434   قيدت فى   13-10-2013 برقم ايداع    

12087 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-12

407 - فاروق حسن السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84330   قيدت فى   01-02-2015 برقم ايداع    

1090 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-31

408 - محمد رمضان عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85597   قيدت فى   06-04-2015 برقم ايداع    

4617 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

409 - جلل فتحى عفيفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87065   قيدت فى   21-05-2015 برقم 

ايداع    7310 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

410 - محمد يسرى ايوب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6190   قيدت فى   20-06-2007 برقم ايداع    

6729 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

411 - محمد احمد حامد محمد جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7017   قيدت فى   11-07-2007 برقم 

ايداع    7654 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

412 - التونى للمقاولت والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27907   قيدت فى   26-01-2009 برقم 

ايداع    1219 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-25

413 - مطعم ايمن سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40173   قيدت فى   14-12-2009 برقم ايداع    

17600 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

414 - محمد محمد سعيد محمد ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42573   قيدت فى   10-02-2010 برقم 

ايداع    2214 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

415 - ايهاب رفعت على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58001   قيدت فى   20-06-2011 برقم ايداع    

6630 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

416 - ايهاب رفعت على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58001   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

13434 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12
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417 - ايهاب رفعت على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58001   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

13436 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

418 - ايهاب رفعت على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58001   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

13438 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

419 - ايهاب رفعت على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58001   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

13440 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

420 - ايهاب رفعت على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58001   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

13442 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

421 - عماد الدين احمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60004   قيدت فى   18-09-2011 برقم 

ايداع    10025 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

422 - عمرو سيد محمد مفضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60028   قيدت فى   19-09-2011 برقم ايداع    

10071 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

423 - بحيرى للتجارة العالمية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65769   قيدت فى   27-06-2012 برقم ايداع    

6729 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

424 - بحيرى للتجارة العالمية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65769   قيدت فى   20-11-2012 برقم ايداع    

13022 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-19

425 - علء الدين محمد هاشم عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65798   قيدت فى   2012-07-01 

برقم ايداع    6786 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

426 - وليد محمود محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65878   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

6941 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

427 - بكر محمد غريب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82613   قيدت فى   11-09-2014 برقم ايداع    

13406 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-10

428 - ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84538   قيدت فى   2015-02-10 

برقم ايداع    1626 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

429 - احمد محمد نجيب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86876   قيدت فى   13-05-2015 برقم 

ايداع    5592 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12
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تجديد شركات

1 - شركة داود للتجاره والستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   6054  قيدت فى  18-06-2007 برقم 

ايداع   6577 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

2 - ناجح فوزى ميرغنى سيد وشريكه ياسر فؤاد فرغلى سيد   شركة سبق قيدها برقم :   34789  قيدت فى  

12-07-2009 برقم ايداع   10318 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2024  12:00:00ص

3 - عبدالحليم ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42312  قيدت فى  07-02-2010 برقم ايداع   

1870 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2025  12:00:00ص

4 - ابراهيم انور محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   65016  قيدت فى  16-05-2012 برقم ايداع   

5536 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

5 - تامر تاج الدين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6554  قيدت فى  28-06-2007 برقم ايداع   7137 

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

6 - طارق فاروق عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8941  قيدت فى  02-09-2007 برقم ايداع   

9881 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

7 - احمد سميرمحمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66378  قيدت فى  29-07-2012 برقم ايداع   

8059 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

8 - جورج وهيب زكى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   59742  قيدت فى  07-09-2011 برقم ايداع   

9522 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  12:00:00ص

9 - محمد عبد المطلب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1135  قيدت فى  19-02-2007 برقم ايداع   

1151 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

10 - شركة الخطيب لتجارة المنسوجات اليدويه   شركة سبق قيدها برقم :   1451  قيدت فى  2007-02-25 

برقم ايداع   1486 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2027  

12:00:00ص

11 - شركة تو ام للستيراد والتصدير ) محمد مصطفى المصرى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   39083  

قيدت فى  09-11-2009 برقم ايداع   16052 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/11/2024  12:00:00ص

12 - اصبح / شركة الهام ابراهيم عبدالحكم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   66964  قيدت فى  

02-09-2012 برقم ايداع   9100 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/09/2027  12:00:00ص

13 - اصبح / تونى يوسف نجيب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   70856  قيدت فى  13-02-2013 برقم 

ايداع   1947 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2023  

12:00:00ص

14 - ناصر كمال عبد الرحمن و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   72986  قيدت فى  13-05-2013 برقم 

ايداع   6646 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2023  

12:00:00ص

15 - اصبحت / شركة نظم لتكنولوجيا النتاج - احمد عبد المعز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65883  

قيدت فى  03-07-2012 برقم ايداع   6950 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/07/2027  12:00:00ص

16 - نبيل ابراهيم وسامى خليل   شركة سبق قيدها برقم :   2445  قيدت فى  20-03-2007 برقم ايداع   

2561 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

17 - اشرف ابراهيم حنفى حنفى زلط وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   79652  قيدت فى  2014-04-30 

برقم ايداع   5955 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2024  

12:00:00ص

18 - اشرف فتحي محمد كامل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   88556  قيدت فى  23-08-2015 برقم 

ايداع   11769 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2025  

12:00:00ص

19 - اسماعيل محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9310  قيدت فى  12-09-2007 برقم ايداع   

10305 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

20 - خالد رمضان و شركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   7775  قيدت فى  01-08-2007 برقم ايداع   

8528 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

21 - سمير فهمى على ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55325  قيدت فى  17-03-2011 برقم 

ايداع   2834 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2026  

12:00:00ص

22 - شركة طارق حمدان عبد النبي الدسوقي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66685  قيدت فى  

14-08-2012 برقم ايداع   8576 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

23 - محمد ابراهيم عبد العزيز و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1553  قيدت فى  27-02-2007 برقم 

ايداع   1601 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  

12:00:00ص

24 - هانى نادر حليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7492  قيدت فى  25-07-2007 برقم ايداع   8193 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

25 - اصبح / محمد صابر محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7680  قيدت فى  30-07-2007 برقم 

ايداع   8420 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

26 - اصبح / خالد مرعى حمدان احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66355  قيدت فى  2012-07-26 

برقم ايداع   8014 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص

27 - اصبح / اسلم سامى عباس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   55057  قيدت فى  09-03-2011 برقم 

ايداع   2437 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  

12:00:00ص

28 - احمد جمال محمد ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6322  قيدت فى  24-06-2007 برقم 

ايداع   6884 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص

29 - اصبح  اسامه احمد محمد حسين وشركاء   شركة سبق قيدها برقم :   4907  قيدت فى  2007-05-22 

برقم ايداع   5282 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

30 - سعيد رمضان عبدالسلم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   16086  قيدت فى  23-03-2008 برقم 

ايداع   3757 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2023  

12:00:00ص

31 - اصبحت  ورثه علء الدين عبد القادر محمد   شركة سبق قيدها برقم :   40363  قيدت فى  

17-12-2009 برقم ايداع   17840 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2024  12:00:00ص

32 - سامح عماد الدين وشريكه )مؤسسة ايجيبت (   شركة سبق قيدها برقم :   5649  قيدت فى  

07-06-2007 برقم ايداع   6116 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص
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33 - شركة سوليدير للتنميه العقاريه - هانى جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8188  قيدت فى  

13-08-2007 برقم ايداع   9013 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص
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